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Kritéria přijímacího řízení do Modelu EU 

Vážení uchazeči, 

v tomto dokumentu naleznete všechny potřebné informace k přijímacímu řízení 

do Modelu EU na XXIII. ročníku Pražského studentského summitu.  

V případě jakýchkoli dalších případných dotazů se neváhejte obrátit na e-mail eu@amo.cz.  

1) Formální náležitosti  

a) Registrace uchazeče do informačního systému, který je dostupný na webových stránkách 

sys.amo.cz (bez registrace všech členů delegace nelze odeslat přihlášku). 

b) Odeslání přihlášky v informačním systému do 15. října 2017 včetně s následujícími 

údaji: 

i) hlavní a další dva náhradní preferované státy, které by uchazeč rád zastupoval – seznam 

států naleznete zde; 

ii) přijímací esej v požadovaném rozsahu; 

iii) seznam zdrojů použitých v přijímací eseji. 

Při nesplnění formálních náležitostí nebude přihláška přijata a jakkoli dále zpracovávána. 

O přijetí přihlášky bude uchazeč informován e-mailem. V případě technických problémů 

s registrací či odesláním přihlášky prosím pište na sys@amo.cz. 

2) Přijímací esej 

a) Uchazeči mají za úkol napsat přijímací esej o délce 3300 až 3700 znaků včetně 

mezer, a to na téma:  

Jak se změní česká politika v důsledku změn v EU?  

b) Esejí se rozumí odborné pojednání. Úkolem uchazeče je sepsání strukturovaného 

literárního útvaru s logickou myšlenkovou linií. Uchazeč by se měl zamyslet nad otázkou 

současného i budoucího vztahu ČR k EU v kontextu odchodu Spojeného království, 

autoritářských tendencích v zemích V4, ale také v kontextu dominance Emanuela Macrona ve 

Francii a relevantního vývoje v dalších státech EU. Jako východisko může posloužit též pět 

scénářů vývoje Unie připravených Evropskou komisí. 
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c) Anonymizované eseje budou vyhodnoceny týmem složeným z členů a spolupracovníků 

Asociace pro mezinárodní otázky. Ti eseje obodují na škále 0 až 30 bodů dle následujících 

kritérií: 

I) dodržení zadání  

Esej musí dodržet zadané téma a obsahovat pouze informace relevantní pro zadání. Odklon 

od zadání vede k vysokým bodovým srážkám. 

II) faktografická správnost  

Esej musí vycházet ze současné faktické situace ve světě a být opřena o reálné skutečnosti, 

události či kvalifikované odborné predikce.  

III) práce se zdroji  

Esej, ve které budou nalezeny zkopírované věty bez uvedení zdroje, bude považována 

za plagiát a z přijímacího řízení vyloučena. Uvedení zdrojů, ze kterých bylo pro esej čerpáno, 

ač nebyly přímo citovány, se také považuje za samozřejmé (dodržení citační normy však není 

nutné). Seznam zdrojů je v přihlašovacím formuláři uveden zvlášť a do limitu znaků přijímací 

eseje se nepočítá.  

IV) stylistika a gramatika  

Strukturu eseje si promyslete. Pište srozumitelně, přehledně a věcně. Vyvarujte se 

gramatických chyb a zbytečných uměleckých obratů.  

V) originalita  

Nesnažte se být za každou cenu „světoví“, ale určitá míra kreativity a tvůrčí invence může 

být přínosná. 

4) Přijetí a přidělení zastupovaných států  

a) Do projektu bude přijato 28 uchazečů s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti 

bodů rozhodne o přijetí los.  

b) Zastupované státy budou rozděleny dle preferovaných států a počtu bodů z přijímací 

eseje. 

c) Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách Pražského 

studentského summitu nejpozději 22. října 2017. Uchazeč bude informován také e-mailem.  

 


