
Kritéria pro soutěž  

Jsme moc rádi, že ses rozhodl/a zapojit do naší literární soutěže, která bude probíhat 

ve dvou kategoriích: 

1. Kategorie Junior – druhý stupeň základní školy a odpovídající ročníky 

víceletého gymnázia. 

2. Kategorie Senior – střední školy.  

Zde jsou kritéria, která musíš splnit, abys mohl/a vyhrát tématické ceny: 

OBECNÉ 

1. Zúčastnit se můžeš pouze, pokud jsi byl k datu uzávěrky (1. 8. 2021) 

studentem/studentkou základní školy (odpovídajících ročníků gymnázia), 

nebo střední školy. 

2. Do soutěže se můžeš zapojit pouze s jednou povídkou. 

3. Nesmíš být aktivním členem Národního studentského odboje. 

FORMÁT 

1. Tvá povídka musí být v rozsahu 5-20 normostran, což odpovídá přibližně 1800 

znakům na stránku, musíš také dodržet literární styl soutěže. 

2. Velikost písma vyjma nadpisu musí být právě 12. 

3. Povídku musíš napsat česky, musí být původní a dosud knižně nepublikovaná. Můžeš 

své dílo nabídnout ke zveřejnění jinému periodiku či jej dát na internet. 

4. Úvodní strana musí obsahovat název povídky a kategorii (tato strana nebude 

počítána jako součást povídky). 



5. Do samostatného dokumentu napiš název díla, své jméno a příjmení, kategorii, 

třídu, název školy a svou e-mailovou adresu (tyto osobní údaje budou uchovány v 

souladu s oprávněným zájmem správce pro administrativní účely, nebudou využívány 

ke komerčním účelům a zveřejněny budou pouze vítězné názvy děl, kategorie a 

jména autorů). Vzorový dokument najdeš na našich webových stránkách. 

PŘÍBĚH 

1. Musíš do svého díla zapojit postavu z následujícího úryvku: 

Muž v bílém plášti stál uprostřed malířského ateliéru. Byl tu sám a poprvé si to 
takto přál. Stěny kolem něj, pokryté všemi viditelnými barvami, utvářely bizarní 
svět plný myšlenek, nápadů, starostí a radostí. Jediná neposkvrněná plocha stála 
před ním, bílé plátno na stojanu. Lehkým tahem štětce připomínajícím máchnutí 
křídla se na plátně objevila skvrna emocí a vzpomínek. Frustrace z předešlého 
života v uzavřené kleci se realizovaly každým pohybem. 

Malíř vzal do rukou dílo, jako matka bere do náručí svého novorozence. Pohlédl 
na něj a bez rozmyšlení ho začal trhat. Připomínal rozzuřeného psa, který požíral 
svou bezbrannou kořist. Po záchvatu šílenství, kdy opět došel k rozumu, si vzal 
do ruky staré koště a shrnul kusy plátna na pohřebiště v rohu místnosti, které 
vzniklo z předešlých nešťastných pokusů. 

Nemusí být postavou hlavní, musí se však v příběhu objevit, a to právě s 
takovou osobností, jaká jí byla v úryvku dána. 

2. Literární postavy musí být originální. 

3. Svou práci nám pošli ve formátu PDF nebo DOC nejpozději do 1. srpna 2021 do 
23:59 na e-mail: napistonso@gmail.com. 

4. Dále už stačí mít to správné spisovatelské střevo. 

HODNOCENÍ 

1. Hodnotit se bude podle těchto kritérií. 
2. Maximální počet bodů je 50. 
3. Z nejlépe umístěných podle bodového hodnocení vybereme tři finální 

výherce pro obě kategorie samostatně. 

Kritéria Maximum bodů 

Pravopis, gramatika 10 

Stylistika 10 

Příběh 10 

Slovní zásoba 10 

Zadaná postava 10 

Celkem 50 
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1. Pravopis, Gramatika 
2. Stylistika – slovosled, slohová stránka textu, typografie. 
3. Příběh – nápaditost děje. 
4. Slovní zásoba – správné použití slov. 
5. Zadaná postava – jak správně je vystižen charakter postavy z úryvku. 
6. Celkem – součet bodů z ostatních kategorií. 

ODMĚNY 

1. Ceny odhalíme během června. 
2. Můžeš se těšit na odměny s literární tématikou, ale i na ceny z dalších kulturních 

odvětví, například divadelní. 
3. Deset nejlépe umístěných z obou kategorií dostane podrobnou zpětnou vazbu. 

CO VLASTNĚ S TVÝM DÍLEM UDĚLÁ POŘADATEL? 

Pořadatel si vymezuje právo k případnému publikování úryvků z vítězných prací na svých 

internetových stránkách a sociálních sítích. Pokud chce výherce svou identitu zachovat v 

anonymitě, bude mít příležitost k vyjádření před vyhlášením výsledků, které bude 

probíhat 5. 9. 2021. Při nepodání žádosti bude, v případě výhry, jeho celé jméno, 

kategorie a název díla automaticky zveřejněno. 

Pořadatel si vymezuje právo neudělit všechny ceny ve všech kategoriích a vyřadit text, 

který nebude splňovat zadané podmínky. 

Další právní náležitosti připadají zákonu č. 121/2000 Sb., autorský zákon. 

Přejeme ti hodně štěstí, pevnou ruku a otevřenou mysl! 

Tým Kultura, NSO <3 
 

 


