MASARYKOVO DEMOKRATICKÉ HNUTÍ
Na Příkopě 10
110 00 Praha 1
Tel.224 211 021,608 247 829
e-mail:masdem@seznam.cz
www.masarykovohnuti.cz

STATUT SOUTĚŽE
XII. ročníku soutěže ve školním roce 2018 – 2019
vyhlášené
Masarykovým demokratickým hnutím
A. Soutěžní téma:
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK – ŽIVOT, DÍLO A ODKAZ PRO
SOUČASNOST a BUDOUCNOST
V soutěži bude oceňován především samostatný a myšlenkově bohatý přístup
autora a výběr námětu ze života a díla TGM, na němž by bylo možno prokázat
nadčasový význam jeho činů i myšlenek. Součástí hodnocení bude jazyková
úroveň, důležitost tématu, organizace tématu, jasnost výkladu, vlastní
komentáře a názor autora, přínos k vědomostem, zvláště k pochopení Masaryka
jako demokrata
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B.Charakteristika soutěže:
Korespondenční soutěž pro jednotlivce i kolektivy, soutěž je jednokolová,
doporučený rozsah od 3 do 5 stran formátu A4 v elektronické podobě ( je vítán
program WORD )
Soutěž je organizována pro všechny základní a střední školy.
Jednotlivé náměty mohou být např. tyto:
- Dětství (vhodné zejména pro žáky základních škol)
- Věk mladosti
- Etika,morálka, humanita a vlastenectví v pojetí TGM
- Masaryk poslancem
- Léta před 1.světovou válkou a válka
- Spolupráce TGM a Beneše
- Presidentem ČSR
- Filozofie, náboženství, věda, politika, dějiny, národ očima TGM
- Aktuálnost TGM pro dnešní dobu - vlastní názory studenta
- Demokracie v pojetí TGM
Témata rozšiřujeme o další možnosti:
- T.G.Masaryk a legionáři
- Vztah TGM k Rusku
- Ruská zkušenost a česká realita
- Mezi slovanstvím a češstvím
- Boje nejen rukopisné
- Politické poměry realismu
- „Noví realisté“ v politické izolaci
- Slovanská otázka v literární koncepci TGM
- Slovanská jednota a Masarykův neoslavismus
Soutěžní práce by měly ukázat na význam Masarykova odkazu pro naši
současnost a budoucnost.
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C. Doporučené prameny:
1) T. G. Masaryk: Česká otázka. Naše nynější krize. Jan Hus.
Praha: Masarykův ústav V ČR 1996. (může být použito i starší vydání.) Střední část: Naše nynější
krize, není nutná. Část může být použita tam, kde se chce student zabývat Masarykem a ženskou
otázkou.

2) T. G. Masaryk, Světová revoluce. Praha: Masarykův ústav 2005. Pouze poslední kapitolu, která se
vztahuje k demokracii.

3) T. G. Masaryk, Karel Havlíček. Praha: Masarykův ústav AV ČR 1996. Může být i starší vydání).

4) T. G. Masaryk, Ideály humanitní.-kterékoli vydání.

D. Doporučená literatura:
(1) Karel Čapek : Hovory s TGM.
(2) Zdeněk Mahler - ANO, MASARYK
(3) Vítězslav Houška: Masaryk známý i neznámý
(4) Vítězslav Houška: Lidé kolem TGM
(5) Vítězslav Houška: Masaryk.myslitel a státník
(6)Vítězslav Houška: Masaryk! Ne Lenin
(7) Miroslav Hlaváč: Čeští mafiáni 1914-1918
(8) Vítězslav Houška: Novinář Peroutka o TGM
(9) Vítězslav Houška: Karel Čapek a TGM
(10) Miroslav Hlaváč: Byl to takový český zázrak“
Většina literatury je dostupná v Národní knihovně, v městských knihovnách, v
Masarykově ústavu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1, 110 00), a ve školních
knihovnách. Případně v sekretariátu MDH v Praze 1, Na Příkopě 10, po
telefonické dohodě s tajemnicí MDH. Dotaz a požadavek možný na e-mail.
E. Kategorie:
I. kategorie – je určena žákům ve věku 10-15 let
II. kategorie – je určena žákům gymnázií a středních škol od 16 let věku
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F. Hodnocení:
Vyhodnocení provede hodnotitelská komise MDH, která rozhodne o pořadí v
soutěži a udělí za jednotlivé práce ceny. Bude oceněno celkem až 15 nejlepších
soutěžních prací s možností mimořádné ceny až do 3 000,- Kč.
1/ cena - 2 000,- Kč s možností udělit až 2 první ceny
2/ cena - 1 500.- Kč s možností udělit až 3 druhé ceny
3/ cena - 1 000,- Kč s možností udělit až 4 třetí ceny
4/ cena - 500,- Kč s možností udělit až 5 čtvrtých cen
Oceněným žákům a kolektivům při získání 1.místa bude udělena medaile
„ČESTNÁ MEDAILE TGM“
G. Organizace a pravidla soutěže :
- Všechny práce se zasílají do sekretariátu Masarykova demokratického
hnutí, Na Příkopě 10, 110 00 Praha 1 v elektronickém zpracování ve WORDU
zaslané na adresu
masdem@seznam. cz
Každý příspěvek musí být původní prací, tzn. že práce zaslaná do
soutěže nebyla ve stávající podobě zaslána též do jiné soutěže.
Ke všem pracím je třeba přiložit registrační kartu, kde bude uvedeno
jméno a příjmení autora, rok narození, studijní ročník, jméno a příjmení
učitele, úplná adresa školy, telefonní či e-mailové spojení, adresa bydliště.
Uzávěrka soutěže je 15. března 2019. Lze povolit odůvodněný posunutý
termín až do konce března 2018. Práce, které přijdou po tomto datu, budou
do soutěže zařazeny jen výjimečně, po zvážení uvedeného důvodu.
Vybrané práce mohou být se souhlasem autora publikovány v časopisu Čas.
Soutěžní práce se autorům nevracejí, jsou archivovány.
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Vyhodnocení soutěže předpokládáme v podzimním období za účasti všech
soutěžících a jejich učitelů. O přesném termínu slavnostního vyhlášení a
předání cen účastníkům soutěže budeme soutěžící, jejich učitele a vedení škol
v dostatečném předstihu informovat dopisem. Dostanou oficiální pozvánku.
Podrobnosti o soutěži budou na www.masarykovohnuti.cz, nebo tel. 608 247 829
u Mgr. Jindřišky Nevyjelové, výkonné tajemnice MDH.
Garantem soutěže je:
MUDr. Lidmila Ripová- místopředsedkyně MDH
Kontaktní adresa:
Masarykovo demokratické hnutí
Mgr. Jindřiška Nevyjelová,výkonná tajemnice
Na Příkopě 10
110 00 Praha1
e-mail: masdem@seznam.cz
V Praze dne 1.září 2018
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