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SOUTĚŽ „TGM, život, dílo a odkaz pro současnost“
1. ročník – 2007/2008

STATUT
soutěže, kterou vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
a Masarykovo demokratické hnutí
A. Soutěžní téma:
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK – ŽIVOT, DÍLO A ODKAZ PRO SOUČASNOST

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
B. Charakteristika soutěže:
Korespondenční soutěž pro jednotlivce, soutěž je jednokolová, doporučený rozsah od
3 do 15 stran formátu A4
Soutěž je organizována jako „Pilotní projekt“ pro školy nesoucí název TGM a
vybraná gymnázia ( vždy 1 gymnázium z každého okresu v ČR )
Jednotlivé náměty mohou být např. tyto:
-

Dětství (vhodné zejména pro žáky základních škol)
Věk mladosti
Boj o Rukopisy
Hilsnerova aféra
Masaryk poslancem
Léta před 1.světovou válkou a válka
Spolupráce TGM a Beneše
Presidentem ČSR
Filozofie, náboženství, věda, morálka, politika, dějiny, národ očima TGM
Aktuálnost TGM pro dnešní dobu - vlastní názory studenta
Demokracie v pojetí TGM
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Soutěžní práce by měly ukázat na význam Masarykova odkazu pro naši současnost.

C. Doporučené prameny:

(1) Karel Čapek : Hovory s TGM.
(2) Nahrávka - Hodnocení TGM namluvené Milanem Machovcem v letech 1992-93 na
téma dnešní aktuálnosti Masaryka. Bude to vysíláno od září 2007 jako deset
půlhodinových pořadů na stanici Český rozhlas 6. Později budou k disposici
příslušné kompaktní disky.
(3) Zdeněk Mahler - ANO, MASARYK
(4) Části ze spisů TGM podle vlastního výběru studenta.

D.

Kategorie:
I.
II.

kategorie – je určena žákům ve věku 10-15 let
kategorie – je určena studentům středních škol od 16 let

E. 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 5 000,- 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 studentům bude udělena medaile „Nadace odkazu TGM“

Organizace a pravidla soutěže :

-

Všechny práce se zasílají do sekretariátu Masarykova demokratického
hnutí, Na Příkopě 10, 110 00 Praha 1, práci je možno zaslat též
elektronickou poštou na adresu : masdem@seznam. cz
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-

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, úplná adresa
školy, telefonní či e-mailové spojení, kraj, případně též adresa bydliště.

Uzávěrka soutěže je do 29. února 2008. Práce, které přijdou po tomto datu, nebudou již
do soutěže zařazeny.
Vybrané práce mohou být se souhlasem autora publikovány v časopisu
ČAS.
Soutěžní práce se nevracejí. Zaslané příspěvky vyhodnotí hodnotitelská komise
jmenovaná Předsednictvem MDH. O přesném termínu slavnostního vyhlášení a předání
cen nejlepším účastníkům budou ocenění soutěžící v dostatečném předstihu informováni.
Podrobnosti o soutěži budou též na www.masarykovohnuti.cz

Garantem soutěže jsou:

PaedDr. PhDr. Zdeněk Mahler, Dr. h.c.
MUDr. Lidmila Ripová- místopředsedkyně MDH

Kontaktní adresa:

Sekretariát
Masarykovo demokratické hnutí
Na Příkopě 10
110 00 Praha1
tel.: 224 21 10 21, 224 23 91 74
e-mail: masdem@seznam.cz
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