
Projev náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR paní Dany Prudíkové 

__________________________________________ 

Vážený pane rektore,  

Vážené paní velvyslankyně, 

Vážení páni velvyslanci, 

Vážené studentky,  

Vážení studenti, 

Milí přátelé, 

je pro mne velkou ctí, že vás mohu jménem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

přivítat na vyhlášení vítězů 23. ročníku Iberoamerické ceny.  

Velmi mě těší, že Ministerstvo školství je tradičním partnerem této významné události, a to i 

z toho důvodu, že podpora výuky cizích jazyků v České republice i výuky českého jazyka 

v zahraničí patří k našim prioritám. V oblasti španělštiny společně s Velvyslanectvím 

Španělského království podporujeme projekt česko-španělských bilingvních tříd na 

gymnáziích v České republice. V současné době jsou tyto třídy otevřeny na šesti gymnáziích: 

v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Ostravě, Olomouci a Plzni. 

Mezi Českou republikou a iberoamerickými zeměmi probíhá také velmi úspěšná spolupráce v 

oblasti vysokoškolské mobility. Studenti mají každoročně možnost vycestovat na krátkodobé 

i dlouhodobé studijní a výzkumné pobyty jak v rámci evropských programů Erasmus a 

Erasmus Mundus, tak na základě mezinárodních smluv. Mám radost, že se zájem o tyto 

pobyty na obou stranách každoročně zvyšuje. 

Rovněž oceňuji, že výjezdy do španělsky a portugalsky mluvících zemí mohou využít studenti 

nejen filologických a lingvistických oborů. Dobrým příkladem je spolupráce České 

zemědělské univerzity s peruánskou Národní Univerzitou v Ucayali, která se nachází 

v Amazonii – v jednom z nejbohatších přírodních ekosystémů planety. Díky této spolupráci 

mají čeští studenti unikátní možnost studovat obory jako je lesnictví či zemědělství v takto 

výjimečných geografických a přírodních podmínkách.  



Předávání cen za studentské práce s iberoamerickou tematikou je skutečně radostnou 

příležitostí k setkání, na kterém společně oslavujeme úspěchy našich studentů, kteří se ve 

svých esejích dokázali vypořádat se širokým spektrem témat a formulovat své poznatky ve 

španělštině a portugalštině na velmi vysoké úrovni. Všem účastníkům soutěže bych tímto 

ráda poblahopřála a poděkovala jim za podporu při prohlubování vztahů mezi Českou 

republikou a iberoamerickými zeměmi.  

Vážení a milí přátelé, ráda bych využila této příležitosti, abych vyjádřila svou vděčnost za 

uspořádání letošního ročníku ceny Velvyslanectví Peruánské republiky i všem, kteří se 

podíleli na přípravě a organizaci našeho dnešního setkání. 

Děkuji vám za pozornost.  

Muchas gracias.  

Obrigado 


