
 
 

zadání pro 3. kolo 
 

Téma ke zpracování: ČEŠI A SVĚT 
(vyberte si jeden ze 3 okruhů a inspirujte se jednou či více podotázkami) 

Rozsah příspěvku – optimálně: stránka formátu A4 v textovém editoru (Word …). 

1. Zahraničí jako příležitost 

• Přemýšlíte o tom, že byste v budoucnu trvale žili a pracovali mimo Českou republiku? 
• Podle čeho byste si vybírali zemi, ve které byste žili? 
• Která země (a lidé v ní) je Česku (a Čechům) nejpodobnější a proč? 
• Uvažujete o studiu v cizině? Jak a kde byste si ho představovali? 
• Je v dnešní době důležité, kde má člověk domov? Má vůči své zemi nějaký závazek? 

2. Obraz Čechů v cizině a v zrcadle 

• Jaký je podle vás obraz Čechů ve světě? 
• Existuje specificky česká mentalita, povahové rysy, typický Čech, typická česká rodina? 
• Jsou Češi nesnášenliví vůči cizincům? Nebo některým naopak pochlebují? 
• Ztratí Češi v „globálním světě“ identitu, nebo dokáží vždy obstát? 
• Souhlasíte s českou zahraniční politikou? Co byste na ní změnili? 

3. Vztah k národnostním menšinám 

• Jsou národnostní menšiny v Česku diskriminovány? Jak by mělo vypadat soužití většinového národa a národnostních menšin? 
• Kde se bere rasismus a xenofobie? Je za nimi pocit nadřazenosti, strach z neznámého, nebo něco jiného? 
• Jak by měla společnost postupovat proti sílícím nacionalistickým hnutím? Je dnešní postup policie a úřadů správný? 
• Přistihli jste se někdy, že jste posuzovali druhého člověka podle jeho národnosti či barvy pleti? 
• Vadilo by vám mít příslušníka národnostní menšiny za partnera? A vašim rodičům a kamarádům? 

 

Další možností na příspěvek do projektu je: 

1/ článek vztahující se k našemu deníku (můžete psát jak se vám líbí MF DNES, co v ní čtete nejraději, co vám             

v novinách chybí, nebo naopak co byste mohli postrádat a proč) 

2/ nebo se můžete vyjádřit k jakémukoli tématu, které vás na stránkách MF DNES zaujme 

Zde není rozsah příspěvku limitován. 
 

Své práce odevzdávejte patronovi soutěže na vaší škole nebo  
e-mailem přímo MF DNES. Termín odevzdání do MF DNES  

je středa 5.11. 2008 
e-mail: petra.ledlova@mafra.cz, fax: 488 123 444 

(zasílat práce faxem nedoporučujeme, vzdáváte se tak umístění příspěvku v archivu na internetu  
a snižujete pravděpodobnost uveřejnění v MF DNES) 
Více informací na www.idnes.cz/studenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


