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vyhlašuje soutěž o nejlepší esej na téma

Češi – národ Švejků?
(soutěž pro středoškolské studenty)

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak nás, Čechy, vnímají ostatní národy? Jak se na 
nás dívají naši nejbližší sousedé, co se jim vybaví, když se řekne Čech? Co se vybaví 
Američanům nebo Japoncům, lidem z opačného konce světa? Václav Havel, Jaromír 
Jágr, Antonín Dvořák, Alfons Mucha… České pivo nebo sklo, nebo lidé, před nimiž 
je potřeba zamykat a hlídat zboží v obchodě…? Polský novinář a spisovatel Mariusz 
Szczygieł si získal popularitu po celé Evropě svými knihami o Češích, české povaze 
a české historii (Gottland, Udělej si ráj a další). Jeho knihy čtou s velkým zájmem  
i Češi. Pohled zvenčí je totiž vždycky zajímavý, dokonce i tehdy, když je nelichotivý. 
Traduje se, že českou povahu vystihuje postava „dobrého vojáka“ Josefa Švejka, 
protagonisty stejnojmenného románu Jaroslava Haška. Myslíte si, že je to pravda? Jak 
vlastně vnímat „švejkovství“? Je Švejk zbabělec, nebo hrdina skrytý pod maskou „blba“? 
Jsou Češi opravdu „národ Švejků“, nebo to vůbec neplatí a jedná se o dávno 
překonaný stereotyp? Jak vnímáte sami sebe jako příslušníka českého národa? 

–
Pokud vás tyto otázky inspirovaly a máte chuť napsat vlastní úvahu nebo esej na 

téma naší národní povahy, nebo se podělit o nějakou zajímavou zkušenost, která s tím 
souvisí, neváhejte a zkuste to! Výsledek svého snažení (v rozsahu asi 3 normostrany) 
nám pošlete do soutěže, a to nejpozději do 30. dubna 2015 na adresu: denivka@
centrum.cz. Do záhlaví textu připojte svoje jméno, adresu a školu, na níž studujete.
Tři studenti, jejichž práce budou vyhodnoceny komisí vysokoškolských odborníků 
jako nejlepší, obdrží cenu – poukázky na nákup knih ve výši 3000,– Kč, 2000,– Kč a 1000,– Kč. 
Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v polovině května v prostorách 
Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Přesné datum a čas bude 
upřesněno v pozvánce. Budete se tak moci seznámit s prostředím, kde byste  
v budoucnu mohli studovat, a s lidmi, kteří se možná stanou Vašimi vyučujícími. 
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