
Vyhodnocení vědomostní soutěže



Vědomostní soutěž pro studenty a 
mládež
vyhodnocení

Magni | Cesty s příběhem
Agentura HelpTour v rámci propagace 
značky MAGNI – Cesty s příběhem 
realizovala vědomostní soutěž pro 
studenty a mládež. 

Záměrem a cílem bylo atraktivní formou 
vzbudit zájem žáků základních škol        
a studentů středních škol o historické 
události Čech a Moravy, na pozadí 
vývoje křesťanství a židovství, a s nimi 
spjatými osobnostmi. Jde o součást 
kampaně k uvedení značky Magni | 
Cesty s p ř íběhem do povědomí 
veřejnosti, kdy obecným záměrem 
kampaně Magni je:

• Zvýšení návštěvnosti historických 
památek a objektů na území ČR

• Zvýšení povědomí o historii na 
území Čech a Moravy u mladých 
lidí s důrazem na duchovní 
odkazy křesťanství a židovství

• Zvýšení povědomí a identifikace     
s památkami a pamětihodnostmi 
jako odkazu minulosti jak na 
celostátní, tak lokální úrovni

Osobnosti, události a místa spojená       
s historií křesťanství a židovství sehrála 
mnohdy sehrála ve vývoji dějin klíčovou 
roli. Zájem o historická místa nejenom 
p r o h l u b u j e n a še p o z n á n í , a l e                   
i pochopení současného evropského 
kontextu. I to je jeden z důvodů 
rozmachu takzvané „církevní turistiky“ 
zejména v západní Evropě bez ohledu 
na náboženské vyznání. 

Záměrem projektu s názvem Magni, 
Cesty s příběhem, který vznikl za 
podpory ministerstva pro místní rozvoj, 
Integrovaného operačního programu, 
agentury Czechtourism a HelpTour je 
nejen přiblížit českou historii, ale 
vtáhnout turisty co nejtěsněji po bok 
dě j in. České dě j iny jsou výrazně 
spojeny s křesťanstvím a židovstvím.  
Většina našich obyvatel však možná ani 
netuší, kde všude se psaly jejich dějiny. 



Zaměření se na mladou generaci 
představuje př í lež i tost ověř i t s i , 
prostřednictvím soutěže ve formě kvízu, 
znalosti studentů, ale i zájem a osobní 
zaujetí studentů pro téma historie jako 
jednoho zde základních motivů           
k poznávání a návštěvě  konkrétních 
míst a památek na území ČR.

Soutěží se podařilo propojit téma dějiny 
s nejmodernějšími médii. Zároveň se 
ukázalo, že žáci a studenti umí aplikovat 
jak naučené informace, tak dokáží 
uvažovat, umí i vyhledávat informace, 
pracují s textem a s obrazem.

Soutěž ukázala, že mladí lidé, ať již  žáci 
na školách základních, nebo středních, 
mají zájem o historii. Nejsou jim cizí        
i otázky, která se v  dnešním ateistickém 
světě jeví jako okrajové - sice dějiny 
spo jené s o tázkou v í r y, a ť j iž 
křesťanství, židovství atd.. 

Zároveň můžeme použít zájem o soutěž 
jako argument, že naše mládež uznává 
hodnoty minulost i , jeví zájem              
o památky a je soutěživá.

Soutěžící se přihlašovali jak ze škol, tak 
z domovů, což opět svědčí o zájmu. 
Zároveň i o tom, že pedagogové 
neustrnuli a informaci předali žákům 
- podpořili jejich tvořivost, rozvoj. 

Soutěž nabídla jiný pohled na dějiny, 
odlehčený a nutící k zamyšlení.

Záměr a výsledky vědomostní 
soutěže

M
A

G
N

I C
ES

TY
 S

 P
Ř

ÍB
ĚH

EM



Záštita ministra kultury

Záštitu nad soutěží převzal ministr kultury 
pan Jiří Besser.

Udělená záštita ministra kultury soutěži 
Magni koresponduje se zámě rem 
koncepce vlády k zachování a obnově 
kulturního dědictví a duchovního bohatství 
České republiky, ve kterém se uvádí, že 
„Kulturní dědictví je důležitou součástí 
materiálního a duchovního bohatství 
České republiky. Kulturní dědictví je 
zdrojem kulturní rozmanitosti, vzdělanosti, 
utváří základ kulturní identity obyvatel této 
země. Ukazuje se, že má velký podíl i při 
využívání volného času a tím přispívá ke 
kultivovanosti obyvatel.“

Odborná garance

Záštitu a odbornou garanci s ohledem na 
didaktické zpracování soutěže převzal 
Národní ústav pro vzdělávání. 

Na tvorbě obsahu testovacích otázek se 
podílela Asociace učitelů dějepisu 
České republiky.

Záštity a odborná garance
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Stručný popis pravidel soutěže 

‣ Pořadatelem vědomostní soutěže 
(dále jen "soutěž") je Helptour – 
Agentura pro rozvoj cestovního ruchu, 
zájmové sdružení právnických osob, 
se sídlem Budějovická 73, Praha 4,  
IČ: 65471318. 

‣ Soutěž probíhala v termínu od  
1.10.2011  do  4.11. 2011  na 
internetové adrese 
http://soutez.magni.cz.  

‣ Soutěž byla vyhlášena na pro studenty 
tříd 2. stupně základních škol 
(případně ekvivalent nižších stupňů 
víceletých gymnázií) a všech stupňů 
gymnázií, kdy účastníkem soutěže 
mohl být pouze fyzická osoba do 21 
let, s adresou pro doručování na území 
České republiky. 

‣ Účastník se hlásil do soutěže 
vyplněním registračních údajů a 
následného vyplnění odpovědí, které 
byly obsahem kvízu. 

‣ Povinnými údaji byly odpověď či 
odpovědi na všechny soutěžní otázky 
pod registrací účastníka (jméno, 
příjmení, adresa a emailová adresa 
nebo telefonní číslo, škola a třída, kde 
vykonává školní docházku).  

‣ Hodnocení soutěže bylo prováděno 
hodnocením správných odpovědí, 
které byly zodpovězeny ve stanovené 
maximální lhůtě 1 hodiny, která běžela 
od doby přihlášení se do systému 
s tím, že pokud soutěžící zapsal  

odpověď opakovaně, byla přijata jako 
platná první doručená, ostatní 
odpovědi byl vyřazeny ze soutěže. 

Otázky kvízu

‣ Soutěž byla pojata jako 
interaktivní kvíz využívající 
audiovizuální obsah ve formě 
animovaných spotů na motivy 
příběhů osobností jako Jan 
Blažej Santini, rabi Low a 
Golem, biskup Gorazd, Jan 
Žižka a Jan Ámos Komenský.

‣ Celkový počet otázek kvízu bylo 
19. V první části testu se 
odpovídalo na 10 otázek spojené 
s historií Čech a Moravy. V další 
úrovni čekali na účastníky 
animované spoty a na ně 
navazující otázky.

‣ Otázky vědomostního kvízu odpovídaly 
svým zaměřením a náročností učebním 
osnovám předmětům dějepisu a 
společenských věd vyšších ročníků 
základních škol (8. a 9. třídy) a 
gymnázií.

‣ Vstupní otázky kvízu byly odlišné pro 
základní a střední školy. Otázky k 
animacím byly pro všechny studenty 
stejné.

Pravidla soutěže
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Z celkového počtu 904 
soutěžících mělo 643 platně 
vyplněný kvíz, které byly 
předmětem hodnocení. 

Z celkového počtu soutěžících 
[904] byl výraznamný počet 
účastníků ze základních škol 
[567] oproti nižšímu počtu 
zúčastněných ze středních škol 
[337].

Přehled výsledků a hodnocení
počty soutěžících | rozdělení dle typu škol
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Důvodem pro vyřazení kvízů z 
hodnocení byla nedokončený 
kvíz [185], neúplná registrace 
[76] a vícenásobné opakování 
kvízu [do hodnocení byly 
započítány první pokusy]. 

Vícenásobné opakování svědčí 
mimo jiné i o zájmu zlepšit si 
výsledky dosažené při prvním 
přihlášení, k čemuž také 
většinou došlo. I přes 
skutečnost, že nebyly takto 
dosažené výsledky hodnoceny, 
je možné ocenit zájem o 
zlepšení výsledků  u cca 10% 
účastníků. 

Přehled výsledků a hodnocení
soutěžící dle pohlaví | důvody vyřazení
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Z pohledu pohlaví bylo rozložení 
účastníků v zásadě rovnoměrné.    
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získané body | čas strávený nad kvízem

Bodové hodnocení
Nejvíce šlo v kvízu získat 100 bodů. Z pohledu získaných bodů se obě 
skupiny základních a středních škol v zásadě neliší. Nejlepší bodové 
hodnocení v rozmezí od 75 - 100  bodů získalo 10% účastníků , 50 - 75  
bodů získalo 20% účastníků a řádově 70% účastníků získalo méně než 
50 bodů.
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ZŠ 11:05 min  
40 účastníků

10%

15:10 min
78 účastníků

19%

14:34 min
293 účastníků

71%

SŠ 10:42 min
16 účastníků

7%

14:40 min
49 účastníků

21%

14:20 min
167 účastníků

72%

Z pohledu průměrné doby vyplnění kvízu v jednotlivých skupinách dle 
dosažených bodů skupinách je zajímavé  rozložení  skupin viz. tabulka níže. 

Stanovená lhůta 1 hodiny se v tomto směru jeví jako příliš dlouhá, avšak při 
hodnocení správných odpovědí  je zřejmé, že účastníci přistoupili k soutěži 
k otázkám spíše jako hře, což bylo možné předjímat. Je však zřejmé, že pro 
správné vyplnění otázek by spíše odpovídal delší časový úsek, ve kterém by 
účastník využil i další zdroje informací pro hledání odpovědi, než jen ověření si 
vlatních znalostí. Ty, jak se ukázalo, nejsou v průměru velké. 
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Z pohledu zájmu o soutěž je zajímavé sledovat registrace účastníků ve dnech v 
termínu od spuštění soutěže do jejího ukončení.

Vývoj zájmu o soutěž koresponduje s propagací s cílem oslovit individuální studenty    
i celé školy. Významnou se ukázala zejména kontaktní kampaň na Facebook. Dále 
byly osloveny konkrétní školy ve vybraných městech se záměrem využít soutěže v 
rámci výuky dějepisu a společenských věd. Školy byly osloveny zasláním 
informačního mailu (253 škol) a následně kontaktovány telefonicky. Kampaň ověřila 
jak nastavit komunikaci s cílovou skupinou mladých do budoucna. 

Účast v soutěži v jednotlivých dnech měla pozvolně mírný nárůst zájmu, kdy 
významným fenoménem byl zejména skupinový zájem ve dnech 21.10., 24.10., 
31.10. 2011, tedy dny, ve kterých soutěžil vysoce nadprůměrný počet účastníků. 

Jako zajímavost je i zjištění, že celá řada účastníků se hlásila v časných ranních 
hodinách (kolem 2 – 3 hodiny ranní), kdy se do systému  hlásili účastníci z jedné 
školy a města. I tato skutečnost dokládá způsob komunikace mládeže a přístup na 
internetu. 

Přehled výsledků a hodnocení
Průběh registrací v čase
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účastníci dle měst
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TOP 25 míst s největším počtem účastníků
Široké spektrum míst, odkud pocházejí účastníci vytváří z šetření zajímavý statistický 
vzorek, který může být inspirací i pro konání dalších navazujících akcí Magni.  
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skupinové a individuální registrace

U základních škol převažovali registrovaní účastníci, kteří se zúčastnili 
skupinově, tj. soutěžilo více než 5 studentů z jedné školy (66%). Zbylých 34% 
účastníků se soutěže zúčastnilo samostatně bez dalších spolužáků.  
U střední škol byl tento poměr vyrovnanější (51% / 49%)

Soutěžící se přihlašovali jak ze škol, tak z domovů, což opět svědčí o 
zájmu. Zároveň i o tom, že pedagogové neustrnuli a informaci předali 
žákům - podpořili jejich tvořivost, rozvoj. 
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účastníci dle krajů

Nejvíce účastníků je z Prahy, Středočeského kraje, Ústeckého kraje, 
Zlínského kraje, Jihomoravského kraje a Zlínského kraje. Nejméně naopak z 
kraje Pardubického, Královehradeckého a Libereckého.    
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