
 

 

Podmínky přijímacího řízení do Modelu EU 
Milí uchazeči, 

v tomto dokumentu naleznete všechny potřebné informace k přijímacímu řízení do modelu Evropské             
unie na XXIV. ročníku Pražského studentského summitu. 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů neváhejte a napište nám na e-mail summit@amo.cz nebo přímo              
týmu EU na eu@amo.cz. 

1) Formální náležitosti 
a) Uchazeč se nejprve musí registrovat do informačního systému, který je dostupný na            

stránkách sys.amo.cz nebo skrze stránky projektu studentsummit.cz. 

b) O místo v modelu EU se mohou v přijímacím řízení ucházet pouze studenti vysokých škol               
nejvýše věku 25 let. 

c) Přihlášku je třeba v informačním systému podat do 13. října 2018 (včetně), a to              
prostřednictvím vyplněného přihlašovacího formuláře s následujícími údaji: 

i) hlavní a další dva náhradní preferované státy, které by uchazeč rád           
zastupoval - je možné hlásit se za všech 28 členských států EU; 

ii) 2 krátké eseje v požadovaném rozsahu; 

iii) seznam zdrojů použitých v první z přijímacích esejí; 

iv) odpovědi na dvě nebo více z celkových čtyř otevřených otázek. 

d) Při předchozí účasti uchazeče v modelu Evropské unie na Pražském studentském summitu            
bude uchazeč na celkovém počtu bodů penalizován následovně: 

i) jedna předchozí účast: bez penalizace; 

ii) dvě předchozí účasti: odečet 4 bodů; 

iii) tři předchozí účasti: odečet 8 bodů; 

iv) každá následná účast v modelu EU znamená odečet dalších 4 bodů. 

Při nesplnění formálních náležitostí nemusíme přihlášku přijmout a dále zpracovávat. O přijetí            
přihlášky vás bude informovat automatický e-mail. V případě, že byste měli jakékoliv problémy s              
odesláním přihlášky nás prosím kontaktujte na summit@amo.cz. 

Prostředí přijímacího testu neumožňuje průběžné ukládání odpovědí na otázky ani eseje,           
doporučujeme proto oboje průběžně zpracovávat mimo prostředí informačního systému. 

2) Eseje 
a) Uchazeči mají za úkol napsat dvě krátké eseje na následující témata: 
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a. Jsou Spojené státy americké Evropské unii spolehlivým spojencem? (dále jen “otázka           
č. 1”) 

b. Kdybys byl/a členským státem EU, tak kterým? (dále jen “otázka č. 2”) 

b) Pro otázku č. 1 je dán rozsah 1400 - 1800 znaků včetně mezer. Pro otázku č. 2 je dán                   
rozsah 700 - 1000 znaků včetně mezer. 

c) Za eseje je možné získat maximálně 30 bodů. Za otázku č. 1 lze získat maximálně 20 bodů                 
a za otázku č. 2 lze získat maximálně 10 bodů. 

d) Uchazeč by měl ve svých textech vyjádřit vlastní informovaný názor. Měl by dále prokázat              
schopnost odpovědět přímo na zadanou otázku, vyhledávat a analyzovat relevantní a           
pravdivé informace a samostatně přemýšlet. Také by měl touto cestou ukázat svůj zájem o              
téma, kreativitu a motivaci účastnit se projektu. 

e) Celkový seznam využitých zdrojů pro otázku č. 1 by měl být uveden samostatně,             
nezapočítává se do počtu znaků a není nutné při citování dodržovat citačních norem. 

f) Anonymizované eseje budou vyhodnoceny týmem složeným z členů a spolupracovníků          
Asociace pro mezinárodní otázky. Ti eseje obodují 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 
Své odpovědi byste měli zakládat na skutečnostech odpovídajících realitě a využívat pouze takové             
informace, které jsou pro téma relevantní. V případě otázky č. 1 bude dále hodnocena práce se zdroji. 

III. Kvalita argumentace 
Odpovědi na otázky by měly být podpořeny validní a konzistentní argumentací, mělo by to tedy dávat                
smysl a neměli byste si protiřečit. Argumentace by měla ideálně být vaše vlastní, případně založená               
na cizích odborných názorech. 

IV. Stylistika a gramatika 
Strukturu esejí si promyslete. Pište srozumitelně, přehledně a věcně. Vyvarujte se gramatických chyb. 

V. Obsahová originalita 
Nesnažte se být za každou cenu “světoví”, ale určitá míra kreativity a tvůrčí invence může být                
přínosná. 

3) Test 
a) Přijímací test se skládá ze 4 otevřených otázek s vždy 1 správnou odpovědí. Otázky jsou               

dostupné v prostředí přihlašovacího formuláře v rámci Informačního systému. 

b) Za každou správnou odpověď je možné získat 5 bodů, za špatné odpovědi se body              
neodečítají. V testové části přijímacího řízení lze získat maximálně 10 bodů. Pro získání             
maximálního počtu bodů tedy není nutné odpovídat na více než 2 otázky, pokud si ale chcete                
být jistější, můžete samozřejmě odpovědět na všechny. 

c) Při zpracování odpovědí je nutné používat internet a odbornou literaturu, čas na zobrazení a              
odeslání přijímacího testu není omezený jiným způsobem než koncem přijímacího řízení. 
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4) Přijetí a přidělení zastupovaných států 
a) Do modelu Evropské unie 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 získaných v            
přijímacím řízení. 

c) Výsledky přijímacího řízení najdete na webových stránkách Pražského studentského summitu          
nejpozději 22. října 2018. Informovat vás budeme také e-mailem. 
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