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1 ÚVOD 
Manuál pro realizaci mediální soutěže byl vytvořen jako výstup projektu Mediální výchova na gymnáziích.  

Soutěž je primárně koncipována pro studenty 4 a víceletých gymnázií, i když je obecně aplikovatelná, na 

základě adekvátních úprav, na většině typů škol. Cílem manuálu je propojit průřezové téma mediální 

výchovy s výukou k ochraně životního prostředí. Jako vhodný prostředek pro propojení těchto dvou 

zdánlivě odlišných oblastí byla zvolena forma soutěže. Soutěž bude vhodným způsobem motivovat 

studenty, aby se zajímali o problematiku životního prostředí ve svém okolí, přičemž k tomu plnou měrou 

využijí média a mediální prostředky. Manuál je pomocníkem pro pedagogy, kteří se rozhodnou soutěž 

realizovat. Nemá být přesným návodem, ale jen nápovědou, jak s úspěchem připravit a realizovat soutěž 

pro studenty. Nejsou striktně určena žádná omezení, pouze doporučení, čeho se vyvarovat. Je nutné si 

uvědomit, že v každé škole jsou jiné podmínky, jiní lidé a hlavně nápady, které mohou postupy a průběh 

soutěže výrazně ovlivnit.  

 

2 CÍL SOUTĚŽE A JEJÍ ZÁKLADNÍ FÁZE 
Primárním cílem soutěže je aktivizace studentů, zvýšení jejich zájmu o mediální výchovu a podpora rozvoje 

jejich tvůrčích schopností. Studenti by se účastí v soutěži měli aktivně začít zajímat o ochranu životního 

prostředí a rozšířit si tak svoje znalosti.  Zároveň se naučí pracovat s různými informačními zdroji (s různými 

médii) a k prezentaci vlastních myšlenek, názorů a zjištění využívat mediální nástroje. Kromě aktivně 

zapojených studentů v roli soutěžících bude mít soutěž, v případě dostatečné propagace a  prostoru ve 

škole, pozitivní dopad i na ostatní studenty, kteří se mohou účastnit např. hodnocení soutěžních příspěvků. 

Zapojení studentů do soutěže usnadňuje práci pedagoga, neboť  zvyšuje zájem žáků o probíranou látku 

tématu životního prostředí jako celku. Samotné soutěžní příspěvky se stávají průřezovým tématem 

vyučovaného předmětu, zpestřují tak výuku a aktivně zapojují žáky do tvorby výukové látky. Sekundárním 

cílem soutěže je zviditelnění problematiky udržitelného rozvoje, dále potom medializace podpory ochrany a 

péče o krajinu.  

 

Dalším cílem soutěže je posílení komunikačních a analytických kompetencí, kompetencí k řešení problémů 

u studentů. Těchto cílů bude dosaženo podporou rozvoje samostudia, vyhledáváním relevantních 

informací, následným hodnocením a na jejich základě řešení problémů a utváření vlastního názoru 

studentů. Neméně důležitým aspektem realizace soutěže je pak zviditelnění školy u veřejnosti a navázání 

budoucí spolupráce s případnými partnery (sponzory). 

 

Soutěž probíhá v těchto třech základních fázích: 

 

I. Přípravná fáze: 

• stanovení rozsahu soutěže, 

• získání partnerů (sponzorů), 

• určení pedagoga (skupiny pedagogů), který bude za organizaci soutěže zodpovídat, 

• určení cílové skupiny zapojené do soutěže, 

• vytvoření podmínek soutěže:  

- vymezení účastníků soutěže, 

- předmět (témata),  

- formy účasti,  
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- zveřejnění příspěvků, 

- hodnotící subjekt,  

- prostředek hodnocení, 

- způsob hodnocení, 

- termíny. 

 

II. Realizační fáze: 

• způsob zahájení soutěže (formy zveřejnění a informování), 

• motivace studentů, 

• poradenská činnost pro studenty. 

 

III. Závěrečná fáze: 

• vyhlášení a předání cen vítězům, 

• medializace výsledků soutěže.  

 

Podrobné rozpracování jednotlivých fází soutěže je předmětem následujících kapitol. 
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3   PŘÍPRAVNÁ FÁZE 

3.1 Rozsah soutěže (působnost) 

Realizace soutěže je určena:  

• pro studenty jedné třídy, 

• pro studenty jedné školy, 

• pro studenty dvou a více partnerských škol (nutno uvědomit si náročnost na organizaci 

a realizaci soutěže). 

3.2 Sponzoři soutěže 

Jedním z motivačních prvků pro studenty může být získání odměn pro vítěze. Pro tento účel je vhodné 

navázat spolupráci s partnery či sponzory akce.  

Možnosti podpory soutěže:  

• z prostředků iniciátora soutěže (škola), 

• s finanční podporou obce, kraje, 

• získání podpory ze soukromého sektoru (podpora jak finanční, tak materiální): 

− oslovení podnikatelů z řad rodičů studentů školy, 

− oslovení dodavatelských firem školy (firmy s kancelářskými, sportovními potřebami 

apod.), 

− spolupráce s organizacemi s tematickým zaměřením soutěže (společnosti působící 

v environmentálním odvětví, v mediálním prostředí, např. telekomunikace, 

rozhlasové, televizní stanice, tisková, internetová média apod.), 

− náhodný výběr sponzora.  

3.3 Zodpovědná osoba 

Organizace soutěže by se měl ujmout zodpovědný pracovník školy, který bude v soutěži zainteresován od 

samého počátku až po ukončení soutěže. Jeho úkolem bude zajistit bezproblémovou organizaci akce. Při 

rozdělení organizace soutěže ve skupině pedagogů se doporučuje zajistit potřebnou informační 

a komunikační provázanost např. formou: pravidelných schůzek, e-mailové komunikace apod. 

Hlavním úkolem koordinátora je stanovení podmínek soutěže, které odpovídají potřebám a možnostem 

školy. V případě zapojení více pedagogů, je pak koordinátor vůdčí osobou skupiny a delegováním kolegů 

jednotlivými úkoly řídí celou organizaci soutěže.  

I z tohoto důvodu by koordinátor měl mít silné organizační schopnosti, ale zejména odhodlání a nadšení pro 

realizaci soutěže.  

 

Výběr vhodné osoby se může uskutečnit: 

•••• dobrovolné přihlášení do funkce – nejčastější předpoklad, ideální možností je zapojení pedagoga 

s aprobací odpovídající environmentalistice, biologii, fyzice, chemii.  

•••• na doporučení nadřízené osoby (ředitel, zástupce ředitele) a následně osobní konzultace s vybranou 

osobou – vybraný pracovník získává pocit odborníka, nejschopnější osoby a je motivován 

k zorganizování soutěže, 

•••• na základě domluvy na pravidelné pedagogické poradě,  
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•••• delegováním – jedná se pouze o krajní možnost. Organizace soutěže je časově náročná, 

zaměstnanec delegovaný do funkce organizátora se může nedobrovolně dostat do stresově 

náročné situace a negativně ovlivnit průběh akce.  

3.4 Cílová skupina  

Účastníky soutěže mohou být:  

•••• jeden student, 

•••• skupina studentů s max. počtem tří, čtyř, pěti nebo více osob, 

•••• skupina složená ze všech žáků třídy – tento postup lze zvolit v případě velkého počtu tříd soutěžících 

mezi sebou. Je nutné si uvědomit, že v takovém případě bude třída spolupracovat v jedné 

skupině bez vedení učitele. Někteří studenti neprojeví dostatečný zájem na účasti v soutěži a 

mohou „bojkotovat“ práci ostatních. Tento postup se nedoporučuje, ovšem není vyloučen.  

Zvláštní skupinu tvoří studenti, kteří se do soutěže nechtějí zapojit s vlastním příspěvkem. V takovém 

případě se jedná o pasivní účastníky. 

3.5 Podmínky soutěže 

Pevné stanovení podmínek soutěže je nejpodstatnějším úkolem organizátora akce. Tento proces nesmí být 

podceněn a musí se stát hlavní náplní přípravné fáze. V žádném případě by se neměly podmínky měnit po 

zahájení soutěže.  

 

•••• Účastníci soutěže 

Jak již bylo uvedeno, je možné do soutěže zapojit jak jednotlivce, tak skupiny studentů: 

− Pouze jednotlivci: nejjednodušší způsob vyhlašování a hodnocení příspěvků. Každý 

student vystupuje za svoji osobu a soutěže se může zúčastnit s jedním, nebo i více 

příspěvky. Organizátorovi akce se celý postup realizace soutěže zjednodušuje. 

Ovšem vzhledem k tomu, že studenti raději pracují ve spolupráci se spolužáky, 

s kamarády, je větší pravděpodobnost, že soutěž bude mít větší úspěch za podmínek 

účasti i skupiny studentů.  

− Jednotlivci + skupiny studentů: nejpopulárnější forma soutěže z pohledu studentů. 

Pro realizátora akce ovšem složitější situace ve fázi hodnocení příspěvků. Při 

vyhodnocování nejlepších příspěvků by se nemělo přihlížet na počet osob 

zainteresovaných v jednom soutěžním příspěvku. V některých případech dochází 

k tomu, kdy hodnotící subjekt přihlíží a jistou měrou „nadržuje“ individuálním 

pracem, které získávají výhodu proti skupinovým.  

− Třída jako jedna skupina: nejnáročnější verze soutěže. Ve fázi vyhodnocování 

příspěvků je stejný postup jako v případě zapojení pouze individuálních prací. Ovšem 

náročnost spočívá v koordinaci třídy jako jednoho spolupracujícího celku. Pedagog 

často musí řešit neshody mezi studenty, které mohou vyústit i v odstoupení ze 

soutěže. Učitel musí být připraven na řešení krizových situací a na usměrňování 

vzájemné kooperace. 

•••• Předmět (témata) soutěže 

Úkolem studentů bude zpracování příspěvku týkajícího se tématu životní prostředí, a to formou 

odpovídající mediální výchově a za podmínek: 
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− realizátor soutěže pouze zadá obecné téma Životní prostředí 

Nejsnadnější způsob pro realizátora soutěže, který se nemusí zabývat vymýšlením 

výčtu témat pro studenty. Nejlepší forma pro rozvíjení kreativity studentů. 

− realizátor soutěže zadá základní okruhy témat (viz příloha 1) 

Částečné nasměrování pozornosti studenta na blížeji specifikovanou oblast, ovšem 

stále dosti obecnou pro rozvíjení kreativity studenta. 

− realizátor soutěže zadá pevný výčet témat (viz příloha 1) 

Nejnáročnější verze pro realizátora soutěže z hlediska nutnosti vytvoření a zadání 

konkrétních témat studentům. Usnadnění práce soutěžícím a zvýšení možnosti větší 

angažovanosti studentů, a to z důvodu zjednodušení jejich práce. 

Samozřejmě je možná realizace prostřednictvím kombinace výše zmíněných variant (např. pevný výčet 

témat s možností vlastního vymyšleného příspěvku, který bude odpovídat obecnému tématu „Životní 

prostředí“). 

 

•••• Formy účasti  

Realizátor opět může využít několik způsobů, jak vymezit formu účasti:  

− obecné zadání: Účast formou odpovídající podstatě mediální soutěže 

Doporučuje se bližší specifikace, nejlépe přesný výčet možností účasti, aby nedošlo 

k neporozumění zadané formy účasti ze strany studentů.  

− konkrétní zadání – např.: 

(a) videoreportáž,  

(b) fotoreportáž,  

(c) vytvoření videozáznamu prostřednictvím mobilního telefonu, 

(d) reportáž (rozhovor) s odborníkem na danou problematiku (audio, videozáznam, 

písemná forma), 

(e) reportáž se zástupci místní samosprávy (audio, videozáznam, písemná forma),  

(f) vytvoření odborného článku založeného na získání faktů z odborných publikací, 

internetových zdrojů informací. 

 

•••• Podmínky účasti 

Doporučujícími kritérii jsou:  

− zpracované téma nejeví prvky šikany, rasové, náboženské či jiné diskriminace, 

hanlivé a mládeži nepřístupné příspěvky,  

− soutěžní příspěvek je oficiálně zařazen do soutěže po jeho kontrole pracovníkem 

školy odpovědným za vyhlášení a průběh soutěže v daném gymnáziu,  

− počet soutěžních příspěvků zařazených do soutěže jednoho studenta či skupiny 

studentů je/není omezen. 

 

•••• Zveřejnění příspěvků 

Aby byla vystižena podstata mediální soutěže a zejména cíl týkající se zapojení co největšího 

počtu studentů (aktivní či jen pasivní formou), je vhodné příspěvky zveřejnit a zapojit studenty do 

hlasování pro vítězný příspěvek, následně potom vítězné příspěvky prezentovat. Zároveň je 

nutné zvolit takový prostředek zveřejnění soutěžních příspěvků, který bude vyhovovat danému 

cíli i možnostem realizátora.  
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Nabízené možnosti jsou následující: 

− využití sociálních sítí, 

− využití vlastních internetových stránek školy, 

− vytvoření nových webových stránek určených pouze pro soutěž,  

− využití prostor školy (nástěnky, PC učebny, multimediální učebny, knihovny apod.). 

V tomto případě se jeví jako nejideálnější kombinace všech uvedených možností. Ale pozor, možné úskalí se 

projeví v případě zapojení veřejnosti do hodnocení soutěžních prací. Ne všechny uvedené možnosti 

zveřejnění příspěvků totiž mohou poskytovat stejné služby. Tato problematika bude uvedena v dalším bodě 

„prostředek hodnocení“. Před zveřejněním příspěvků si realizátor soutěže vyžádá souhlas autora příspěvku 

se zveřejněním jeho díla a případně i osobních údajů (budou-li zveřejněny). 

 

•••• Hodnotící subjekt 

Způsoby vyhodnocování představují jeden z nejobtížnějších problémů v realizaci celé soutěže. 

Nalézt objektivní způsob hodnocení je v případě neměřitelnosti výkonu v podstatě nemožný. 

V případě mediální soutěže je hodnocení ponecháno na subjektivním dojmu a na realizátorovi 

akce je rozhodnout, kdo bude právě tím hodnotícím subjektem:  

− veřejnost (studenti, učitelé, osoby stojící úplně mimo školu), 

− odborná komise, 

(a) kompetentní zástupci odborných organizací v oblasti environmentální, mediální, 

(b) komise sestavená z pedagogů školy realizující soutěž, 

(c) komise sestavená z pedagogů partnerské školy – osobní neznalost soutěžících, 

možná výhoda z pohledu „neprotěžování“ oblíbence,  

(d) kombinace zmíněných variant, 

− kombinace veřejného hlasování a odborné komise. 

 

•••• Prostředek (místo) hodnocení 

Jak hodnotit soutěžní příspěvky je pevně spjato s předcházejícími body „zveřejnění a kdo bude 

hodnotit“. Je nutné si uvědomit závislost jednotlivých zvolených variant v každém zmíněném 

bodě. Naskýtá se několik možností, s přihlédnutím na různé varianty zveřejnění a hodnocení 

soutěžních prací: 

− prostory školy 

Ve škole samotné je možnost využítí nástěnek pro zveřejnění článků, diskuzí, v PC 

učebnách pak prezentace video příspěvků apod. Hlasování v prostorách školy může 

být zajištěno formou papírových hlasovacích lístků, které budou na určeném místě 

shromažďovány (krabice, schránka) a na konci soutěže vyhodnoceny. 

výhody: příspěvky jsou nepřehlédnutelné, neboť studenti jsou upozorňováni 

pedagogy. Nejlevnější forma, náklady jsou pouze spojené s vytištěním hlasovacích 

lístků.  

nevýhody: počet hlasujících je silně omezen a soutěž se tak stane pouze interní 

záležitostí školy. 

− Sociální síť (Facebook) 

výhody: ideální forma z pohledu masové medializace soutěže mezi studenty. 

Zvolením tohoto komunikačního kanálu je zaručena vysoká zainteresovanost 

studentů a zajištění splnění cíle zapojení co největšího počtu studentů nejen 

z jednoho školského zařízení. 
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nevýhody: bohužel aplikace Facebook dle stávajících pravidel (která jsou průběžně 

aktualizována) nepovoluje realizaci soutěží. Přestože se jedná především o komerční 

soutěže firem, hrozí realizátorovi, že v případě nepochopení veřejně-prospěšného 

záměru bude stránka se soutěží bez varování smazána. Doporučuje se tedy použít 

sociální síť pouze k propagaci soutěže a prezentaci výsledků, odkud budou uživatelé 

odkázáni na patřičný prostor/prostředí a způsob hlasování. Odkaz může směřovat 

např. na webové stránky školy, nebo na nově založené stránky určené pouze pro 

Mediální soutěž. 

− internetové stránky školy 

výhody: stránky se dají upravit podle potřeb soutěže. Současně dochází k prezentaci 

školy samotné. Díky zmíněné provázanosti se sociální sítí Facebook je zaručeno 

vysoké zapojení studentů. 

nevýhody: některé webové stránky jsou založeny na jednoduché formě redakčního 

systému. V případě takovýchto aplikací není možné naprogramovat některé funkce 

potřebné pro hlasování v soutěži.  

− speciální webové stránky 

výhody: stránky se dají upravit přesně podle potřeb soutěže. Díky zmíněné 

provázanosti se sociální sítí Facebook je zaručeno vysoké zapojení studentů. Oproti 

stránkám školním lze vytvořit takovou aplikaci, která bude umožňovat vytvoření 

propracovanějšího hlasovacího systému.  

nevýhody: vytvoření stránek bude stát nějaký čas a pravděpodobně i nějakou 

finanční částku.  

Na druhou stranu vzhledem k tomu, že mezi pedagogy gymnázia by neměl chybět 

učitel s aprobací informační technologie, je možné jeho zapojení na vytvoření 

webových stránek naprogramovaných přesně podle přání realizátora soutěže.   

− kombinace několika variant 

Nejlepší, ale současně organizačně nejnáročnější způsob zveřejnění a hodnocení 

soutěžních prací. 

 

Úlohy jednotlivých forem prezentování příspěvků: 

(a) Facebook – zveřejnění příspěvků, jejich medializace a zapojení veřejnosti. 

U každého příspěvku vložen odkaz na web soutěže umožňující požadovanou 

formu hodnocení příspěvků. 

(b) web školy – zveřejnění příspěvků, jejich medializace, zapojení menšího počtu osob 

než v případě Facebooku. U každého příspěvku vložen odkaz na web soutěže 

umožňující požadovanou formu hodnocení příspěvků. 

(c) speciální web – zveřejnění příspěvků, využití aplikace umožňující hodnocení 

vytvořené na přání realizátora.  

(d) prostory školy – zveřejnění příspěvků omezenému počtu osob s informacemi 

o možnosti hlasování buď na speciálních webových stránkách, nebo formou 

papírových formulářů.  
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•••• Způsob hodnocení 

Při výběru způsobu hodnocení soutěžních příspěvků by se mělo přihlížet k nejvyšší objektivnosti, 

směrodatnosti hodnocení. 

Možnosti způsobu hodnocení:  

− hodnotitel vybere nejlepší příspěvek, který tak získává bod. Vítězem soutěže se 

stává příspěvek s nejvyšším bodovým ziskem. 

− hodnotitel vybere nejlepší tři příspěvky a určí pořadí 1. – 3. místo, první tři pozice 

budou různě bodově ohodnoceny. Vítězem soutěže se stává příspěvek s nejvyšším 

bodovým ziskem.  

výhody: zapojení široké veřejnosti díky využití webových portálů, sociálních sítí atd. 

nevýhody: u obou zmíněných variant existuje jeden negativní fakt. Jestliže se 

studenti mohou hlásit do soutěže v celém jejím průběhu, budou ve značné výhodě 

ti, jejichž příspěvek bude zařazen do soutěže hned v počátku. Vítěznou prací se tak 

může stát příspěvek, který sice nedosahuje kvalit ostatních příspěvků, ale bude 

zvýhodněn dřívějším zveřejněním. Tato situace může být eliminována při zvolení 

varianty 8) c (viz níže).  

− hodnotitel bude určovat kvalitu příspěvku na stupnici 1 – 5 (1 nejlepší, 5 nejhorší). 

Vítězem se stává příspěvek s nejlepším (tzn. nejnižším) průměrným hodnocením.  

výhody: při této variantě odpadá problém vlivu délky možnosti hodnocení příspěvku 

a znevýhodnění prací s kratší dobou jejich hodnocení. 

nevýhody: zvýšená náročnost na vyhodnocení v případě papírové ankety, zvýšená 

náročnost na naprogramování ankety na webových stránkách.  

− hodnotitel na základě domluvy s ostatními hodnotícími subjektivně určí pořadí 

příspěvků.  

výhody: odpadá náročnost přepočítávání, programování apod. 

nevýhody: možnost využití této varianty pouze v případě zapojení odborné komise. 

− kombinace zmíněných variant. 

 

Kombinací variant se zvyšuje počet zainteresovaných osob a je možné neomezit se pouze na 

vyhlášení jedné kategorie: 

(a) vyhlášení vítěze prostřednictvím hlasování veřejnosti např. „Nejoblíbenější 

příspěvek“   

„Cena veřejnosti“ atd.  

(b) vyhlášení vítěze na základě rozhodnutí odborné komise např. „Cena odborné 

komise“ 

(c) vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií podle formy účasti nebo podle zvoleného 

tématu např. 

„Nejlepší fotoreportáž“ 

„Nejlepší článek“ 

„Vítěz kategorie Znečištěné ovzduší“ 

apod. 

Zmíněný výčet možností způsobů hodnocení soutěžních příspěvků může být ještě rozšířen a zpestřen 

o rozdělení příspěvků do několika kategorií, a to zejména podle formy účasti v soutěži, viz bod 3. 

Využitím právě tohoto systému se vyvarujeme problému komplikovaného posouzení soutěžních prací 

s rozdílnou formou účasti. Např. náročnost realizace rozhovoru (reportáže) se zástupcem místní 

samosprávy je vyšší, než realizace náhodné fotoreportáže prostřednictvím mobilního telefonu. 
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•••• Termíny 

Termíny zahájení a ukončení soutěže se odvíjejí od délky trvání celé akce. Soutěžící by měli získat 

dostatečný časový prostor pro vytvoření práce. Realizátor soutěže musí počítat s tím, že 

soutěžícím zabere nějaký čas, než soutěžní příspěvek vytvoří. Nabízí se několik variant:  

− vyhlášení soutěže na začátku školního roku a soutěž realizovat v průběhu celého 

školního roku. Bude tak zaručen dostatečný prostor pro zapojení se do soutěže. 

Vyhlašování vítězů na konci školního roku nabízí pestřejší možnosti, jak samotný akt 

realizovat (v posledním týdnu školy jej spojit se sportovním dnem apod.).  

− vyhlášení soutěže v zimních měsících a ponechat její průběh i přes letní prázdniny. 

Studenti budou mít více časového prostoru  na přípravu soutěžního příspěvku. 

Vyhlášení může proběhnout na začátku školního roku a zpříjemnit tak studentům 

návrat do školy. Jediným úskalím bude nepřítomnost studentů se složenou 

maturitou, ovšem tento fakt nebude v konečném výsledku nikterak omezující.  

− vyhlášení zadání soutěže na začátku školního roku s určením přesného termínu, do 

kdy se mohou soutěžní příspěvky přihlásit do soutěže a v jakém časovém rozpětí 

budou hodnoceny.  

Vyhodnocení výsledků by mělo proběhnout v co nejkratším termínu po oficiálním ukončení soutěže. 

Pokud se bude na hodnocení podílet odborná komise, je vhodné její členy informovat o příspěvcích 

v celém průběhu akce. Realizátor akce se tak vyvaruje situaci, kdy během jednoho týdne budou 

muset členové komise shlédnout, přečíst atd. velké množství příspěvků a na samotné detailnější 

zhodnocení nezbyde dostatečný časový prostor.  
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4 REALIZAČNÍ FÁZE 

4.1 Spuštění (vyhlášení) soutěže  

Doporučuje se využít způsobu, který zaručí dostupnost informací:  

• využití společných prostor školy - nástěnky na chodbách, třídách,  

• školní zpravodaj,  

• školní rozhlas,  

• webové stránky školy, 

• informování třídními učiteli,  

• apod. 

 

Nezapomeňte!  V době zahájení soutěže musí mít realizátor akce: 

•••• jasně určené podmínky a vymezený časový plán, 

•••• v případě využití odborné komise již domluvenou spolupráci s konkrétními osobami, 

•••• zajištěné veškeré technické náležitosti (např. zajištění spuštění webových stránek, připravené 

hlasovací lístky atd.), 

•••• zaručenou podporu partnerů, sponzorů,  

•••• připravené síly a odhodlání celou akci zorganizovat.  

 

4.2 Motivování studentů 

Najít motivaci dospívající mládeže k účasti na aktivitě, která je v rámci školy, je nadlidským výkonem. Určitě 

se ale najde alespoň pár možností vedoucích k tomu, aby se studenti se zájmem soutěže účastnili.  

Motivační prvky soutěže: 

•••• věcné ceny pro vítěze – zaručený, avšak nejméně výchovný prostředek,  

•••• medializace vítězů – vítězové soutěže mohou být zveřejněni jak ve školním zpravodaji, tak po 

domluvě v místním zpravodaji, deníku, 

•••• pozitivní hodnocení pro budoucí studenty VŠ – vítězné příspěvky mohou být zveřejněny v místních 

či dokonce celostátních periodikách, v časopisech, televizních pořadech, věnujících se danému 

tématu. Tento fakt pak vytváří plusové hodnocení v případě, že se student hlásí na vysokou školu, 

kde je započítávána publicistická činnost studenta. 

 

4.3 Poradenská činnost pro studenty 

V průběhu soutěže se studenti mohou dostat do problémových situací. Je vhodné, aby v takovém případě 

byla ve škole osoba, která dokáže studentům poradit či je nasměrovat k lepšímu řešení situace. Je vhodné 

studentům doporučit odborné publikace, internetové stránky, multimediální prostředky nebo odborné 

televizní či rozhlasové pořady: 
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•••• publikace:  

− veškeré odborné publikace, které jsou k dispozici ve školní, veřejné či univerzitní 

knihovně, 

− odborné časopisy, 

− odborné články v periodikách apod. 

•••• internetové portály: 

− webové stránky ministerstva životního prostředí, 

− webové stránky mezinárodních organizací (Animal Welfare Institute, International 

Union for Conservation of Nature and Natural Resources, Greenpeace apod.), 

− webové stránky, informační servis tuzemských organizací zabývajících se životním 

prostředím (např. Děti Země, Český svaz ochránců přírody, Sdružení středisek 

ekologické výchovy – Pavučina, Zelený kruh, Brontosauři, ekocentrum Zelený klub, 

Agentura Koniklec, další organizace lze nalézt v rejstříku Ministerstva životního 

prostředí). 

•••• pořady televizních nebo rozhlasových stanic: 

− Hra na zelenou, ABCD ekologie aneb Životabudič, Zeměžluč apod. 
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5 ZÁVĚREČNÁ FÁZE 

5.1 Vyhlášení a předání cen vítězům 

Místo, forma, termín vyhlášení se odvíjí od možností a rozhodnutí realizátora soutěže. K vyhlášení výsledků 

soutěže a ocenění vítězů je možné využít:  

• prostory školy, 

• prostory budovy místní samosprávy, 

• vyhlášení při příležitosti pořádání jiné akce např. Den dětí, sportovní den školy 

apod. 

5.2 Medializace výsledků soutěže 

Po skončení soutěže a vyhlášení vítězů by mělo dojít k medializaci vítězných soutěžních příspěvků a vítězů. 

Samozřejmostí by se mělo stát zveřejnění výsledků soutěže v prostorách školy, ať už ve formě umístění na 

nástěnky školy, tříd, nebo prostřednictvím školního rozhlasu a školního zpravodaje. 

Pokud je navázána spolupráce s místními periodiky, rozhlasovými médii, vydavateli obecních zpravodajů 

atd., je další variantou zveřejnit výherce a soutěžní příspěvky, či zhodnocení celého průběhu soutěže v 

médiích. 

Pokud je realizátor soutěže již po ukončení prvního ročníku odhodlaný soutěž opakovat, je přínosné spolu 

s medializací výsledků uvádět i případné zahájení dalšího ročníku. 

Rozhodně by realizátor soutěže neměl závěrečnou fázi akce podcenit, neboť zveřejněním úspěšně 

realizované akce dochází k pozitivnímu prezentování školy, jejích studentů, motivování účastníků příštích 

ročníků soutěže a je více než kladně vnímána veřejností. 
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6 ZÁKLADNÍ TÉMATA 
 

Následuje přehled základních témat vážících se přímo k hlavnímu tématu soutěže – životní prostředí. 

Realizátoři se jimi mohou inspirovat, mohou si vybrat jedno i více témat, případně vymyslet téma vlastní 

(např. reflexe aktuálních problémů v daném regionu). 

6.1 Třídění odpadů 

• průzkum názoru obyvatel Pardubického kraje (PK) týkající se prospěšnosti třídění odpadů, 

• zkušenost studentů s danou problematikou v jiné zemi v porovnání s domácími názory a zvyky 

obyvatel,  

• využití kreativity studentů v oblasti vytvoření návrhu na reklamu (televizní, letáky, billboard atd.), 

které by motivovaly obyvatele k třídění odpadu,  

• apod.  

 

6.2 Znečišťování ovzduší 

• orientace na téma zabývající se znečištěním ovzduší z důvodů využití pevných paliv jako zdroje tepla 

v domácnostech,  

• automobilová doprava a její negativní vliv na ovzduší v PK,  

• přínos městské hromadné a vlakové dopravy v porovnání s automobilovou dopravou,  

• aktuální problém v PK týkající se spalovny odpadů v Rybitví, 

• apod. 

 

6.3 Znečišťování vody 

• znečišťování vodních toků prostřednictvím odpadních vod,  

• pozitiva či negativa čističek odpadních vod,  

• průnik znečištěných spodních vod, 

• problematika nekvalitní pitné vody v PK,  

• vliv znečištěných vodních toků na faunu a floru,  

• možnosti ochrany a záchrany ohrožených živočišných druhů,  

• apod.  

 

6.4 Znečišťování půdy 

• odpadní skládky a jejich vliv na prostředí (kultura prostředí, znečištění), 

• neoficiální skládky odpadu, 

• problematika intenzifikace zemědělství (využití pesticidů) versus biologické zemědělství,  

• primární úloha Polabské nížiny v minulosti a v současnosti, 

• apod. 
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6.5 Fauna a flora 

• péče o krajinu v našem kraji,  

• geneticky upravené plodiny (pozitiva, negativa),  

• biologické zemědělství (pozitiva, negativa),  

• ochrana zvířat (včetně wellness prostředí hospodářských zvířat),   

• úbytek včelstva na Pardubicku,  

• vliv zemědělské techniky na snižování počtu divoké zvěře,  

• úloha myslivosti v péči o divokou zvěř,  

• aktivity zájmových organizací zaměřených na ochranu ŽP,  

• zákon na ochranu zvířat (živá bytost chápána jako věc),  

• morální a etické hledisko ochrany zvířat,  

• apod.  

 

6.6 Globální problémy životního prostředí 

• klimatická změna prostředí (globální oteplování, tání ledovců, rostoucí počet přírodních katastrof, 

extrémní výkyvy počasí apod.),   

• kácení deštných pralesů,  

• ochrana chráněných druhů živočichů a rostlin (problematika komerčního lovu zvěře – slon africký, 

tuleň obecný, žralok bílý atd.), 

• apod. 

 

6.7 Alternativní zdroje energie 

• větrné a vodní elektrárny,  

• využití biomasy, bionafty a ekologického způsobu pohonu automobilů (elektromobily, plynový 

pohon, vývoj vodíkového pohonu atd.) 

 

6.8 Životní prostředí ve městě a na venkově 

• zeleň a parky v městských centrech,  

• kde vyvenčit domácí mazlíčky,  

• zastávky bez cigaretových nedopalků, 

• chátrající budovy, 

• zaniklé rybníky a vodní toky, 

• mokřady a jejich funkce, 

• apod. 
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7 PŘÍKLAD ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU A PROPOZIC SOUTĚŽE 
 

Při realizaci mediální soutěže je možné vycházet z některých úspěšně realizovaných soutěží. Fotosoutěž 

„Očima studentů gymnázií“ realizovala Koalice nevládek Pardubicka, o. s., v rámci projektu Mediální 

výchova na gymnáziích na jaře roku 2011. Soutěž byla určena studentům gymnázií v Pardubickém kraji. 

Organizační řád a pravidla soutěže lze aplikovat i na jiné typy studentských soutěží. 

Následuje organizační řád a propozice fotosoutěže „Očima studentů gymnázií“. 

 

Fotosoutěž „Očima studentů gymnázií“ 

 

7.1 Povaha a cíl soutěže 

Krajská mediální soutěž „Očima studentů gymnázií“ (dále jen „soutěž“) je jednou z aktivit projektu 

č. CZ.1.07/1.1.03/02.0034 s názvem Mediální výchova na gymnáziích. Primárním cílem soutěže je aktivizace 

cílové skupiny studentů gymnázií, zvýšení jejího zájmu o mediální, multikulturní a environmentální výchovu. 

Sekundárním cílem je podpora rozvoje tvůrčích schopností cílové skupiny a pozitivní medializace gymnázií 

(webové stránky školy, prostory školy, regionální média) v souvislosti s účastí v soutěži. 

 

Soutěž umožní přiblížit studentům některé specifické problémy regionu. Přispěje k prohloubení vztahu ke 

svému nejbližšímu okolí a k eliminaci lhostejného postoje k místním a regionálním problémům, souvisejícím 

s problematikou životního prostředí, sociálně-patologických jevů a multikulturní tolerance. 

 

Účast v soutěži rozšíří praktické i teoretické znalosti soutěžících v oblasti mediální, multikulturní 

a environmentální výchovy, podpoří tvořivé myšlení a schopnost zdokumentovat specifické problémy 

regionu, a to nejen v rámci školního vyučování, ale rovněž v rámci volnočasových a soukromých aktivit. 

 

Soutěže se mohou zúčastnit studenti čtyřletých a víceletých gymnázií se sídlem školy v Pardubickém kraji. 

Soutěží jednotlivci, účast v soutěži je dobrovolná. 

 

7.2 Organizace a řízení soutěže 

Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je Koalice nevládek Pardubicka, o. s., se sídlem Komenského 432, 

530 03 Pardubice (dále jen „organizátor“). Organizátor celkový průběh soutěže garantuje a zajišťuje. Záštitu 

nad soutěží převzala Ing. Jana Pernicová, radní Pardubického kraje zodpovědná za oblast školství, kultury 

a památkové péče. 

 

Organizace soutěže, její pravidla a průběh budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách 

www.mediasetbox.cz. Všechna gymnázia v Pardubickém kraji budou o soutěži informována písemně 

a prostřednictvím oficiálních e-mail kontaktů škol. V případě změn termínů, místa konání, apod., zajistí 

organizátor informovanost na webových stránkách www.mediasetbox.cz. 
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Do soutěže se přihlašují jednotliví studenti gymnázií zasláním soutěžní práce na adresu: Koalice nevládek 

Pardubicka, o. s., Pernštýnská 15, 530 02 Pardubice nebo osobním předáním soutěžní práce v obálce 

označené adresou organizátora. V obou případech doručení (osobně/písemně) je nezbytné na obálce 

vyznačit slovo „SOUTĚŽ“. Dále je třeba uvést jméno a příjmení pověřeného pedagoga, název práce, jméno, 

příjmení a věk autora, adresu školy, e-mail a telefonický kontakt (k tomu lze využít vzorový 

formulář umístěný na www.mediasetbox.cz). Pravdivost těchto údajů bude stvrzena podpisem 

studenta a pověřeného pedagoga. 

 

Koalice nevládek Pardubicka (organizátor) je povinna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, chránit soukromí účastníků soutěže. Sbírané osobní údaje 

budou zpracovány pouze pro účely projektu Mediální výchova na gymnáziích, který se řídí pokyny vydanými 

MŠMT ČR v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, a to nejdéle do roku 2025. 

Osobní údaje mohou být zpřístupněny jen třetí osobě pověřené poskytovatelem podpory (např. Finanční 

úřad, Nejvyšší kontrolní úřad) nebo po domluvě s účastníkem (např. prezentace vítězů soutěže na webu). 

Účastníci mají právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle §§ 12, 21 zák. č. 101/2000 Sb. 

a svým podpisem souhlasí se zpracováním osobních údajů. 

 

Pověřený pedagog gymnázia zkontroluje vyplněné přihlašovací údaje soutěžní práce před jejím odesláním. 

V průběhu soutěže umožní soutěžícím přístup na internet k získání informací k soutěži. Soutěžícími 

zpracované téma nejeví prvky šikany, rasové, náboženské či jiné diskriminace a neobsahuje hanlivé 

a mládeži nepřístupné příspěvky. Soutěžní práce může být odeslána do soutěže a oficiálně do ní zařazena 

po kontrole práce pověřeným pedagogem školy. 

 

Organizátor jmenuje soutěžní porotu z odborníků působících v mediální oblasti. Soutěžní porotu tvoří 

předseda a minimálně čtyři členové poroty. Soutěžní porota posuzuje soutěžní práce v obou kategoriích 

soutěže ve stejném složení a kompetencích. V případě nerozhodnosti hlasů má rozhodující hlas předseda. 

Předsedu a další členy poroty může organizátor odvolat. 

 

Pořadí soutěžících bude určeno podle součtu bodových hodnocení v jednotlivých kategoriích soutěže. 

Porota rozhoduje o námitkách proti průběhu soutěže i o odvolání proti dosaženým výsledkům. Její 

rozhodnutí je konečné. 

 

Harmonogram soutěže: 

• Vyhlášení soutěže 15. března 2011 

• Uzávěrka pro příjem soutěžních prací 15. května 2011 (osobní předání do 16 hod.) 

• Zasedání soutěžní poroty 25. května 2011 

• Studentské hlasování 20. května do 10. června 

• Slavnostní vyhlášení soutěže, předání cen vítězům 15. června 2011 

 

7.3 Soutěžní kategorie a ceny v soutěži 

V soutěži jsou vyhlášeny dvě tematické soutěžní kategorie, podporující výuku mediální, multikulturní 

a environmentální výchovy u studentů gymnázií. Soutěžící může podat soutěžní práci jen v jedné ze 

soutěžních kategorií. 
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Kategorie č. 1: ŽIJÍ MEZI NÁMI (zachycení života menšinové společnosti, imigrantů, sociálně vyloučených 

spoluobčanů). Soutěžní práci tvoří fotoreportáž (fotografie + doprovodný text ve formě krátké reportáže), 

tj. fotografie (případně soubor max. 3 fotografií) o rozměru min. 15 x 21 cm a reportáž o min. 

1 normostraně textu (max. 3 strany). 

 

Kategorie č. 2: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE MĚSTĚ A NA VENKOVĚ (zeleň a parky v městských centrech a na 

venkově, venčení domácích mazlíčků, cigaretové nedopalky na zastávkách apod.) Soutěžní práci tvoří 

fotoreportáž (fotografie + doprovodný text ve formě krátké reportáže), tj. fotografie (případně soubor max. 

3 fotografií) o rozměru min. 15 x 21 cm a reportáž o min. 1 normostraně textu (max. 3 strany). 

 

Vítěz každé tematické kategorie obdrží věcný dar (digitální fotoaparát nebo iPod nano). Výběr daru bude 

konzultován s vítězem každé kategorie. Dále vítěz získá diplom s vyznačeným umístěním v soutěži, účast na 

odborné exkurzi v regionálních médiích, účastní se slavnostního předání cen za přítomnosti zástupců 

Pardubického kraje a médií. Soutěžící umístění na druhém a třetím místě v každé kategorii získají diplom 

s vyznačeným umístěním v soutěži a věcné dary související s tématem médií. 

 

V rámci soutěže bude v období od 20. 5. – 10. 6. 2011 probíhat studentské hlasování na webu 

www.mediasetbox.cz. Vítěz studentského hlasování obdrží věcný dar související s tématem médií. Výsledky 

soutěže budou zveřejněny na webových stránkách www.mediasetbox.cz nejpozději do pěti pracovních dnů 

po ukončení hodnocení soutěžní poroty. Vítězové soutěže budou vyrozuměni písemně ve stejné lhůtě. 

 

7.4  Závěrečná ustanovení  

Soutěž propaguje zejména organizátor soutěže. K propagaci soutěže využívá propagační tiskoviny – letáky 

a plakáty, které distribuuje přímo k cílové skupině gymnázií v Pardubickém kraji. K propagaci soutěže 

spolupracuje s regionálními a místními médii. Gymnázia mohou k propagaci soutěže využívat školní média, 

prostory školy, webové stránky školy. Pověřený pedagog gymnázia zprostředkovává studentům informace k 

soutěži. 

 

Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků po dobu dopravy na slavnostní vyhlášení soutěže a v průběhu 

soutěže se řídí § 7 vyhlášky č. 55 / 2005 Sb. 

 

Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem vyhlášení soutěže. 

 

 


