
Slavnostní předávání cen našim studentům 
- vítězům FotoAkademie 2006 na MŠMT 

(Digitální fotografie na školách) 
V úterý 10. dubna 2007 vyvrcholil v Zrcadlovém sále Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy v Praze druhý ročník fotografické soutěže FotoAkademie 2006 určený 
studentům středních a žákům druhého stupně základních škol celé ČR. Konečně se přiblížil 
den, kdy nastalo slavnostní předávání cen vítězům, kteří se umístili na  1. - 3. místě. Celkem 
33 cen! Předávání cen studentům se ujala fotografka Sára Saudková, žákům malířka Emma 
Srncová. Slavnostní ceremoniál se konal za přítomnosti ministryně školství Mgr. Dany 
Kuchtové, radní pro školství paní Hany Žižkové, pana Hugo Pavla, bratra slavného 
spisovatele Oty Pavla, generálního ředitele společnosti Panasonic ing. Jiřího Opletala, 
profesionálního fotografa Rudolfa Junga, organizátorů, dalších čestných hostů, odborné 
komise a zástupců sponzorů.  

A jak vše probíhalo?  

Úsměvy, nadšení, potlesky, živé diskuze, cvakání spouští fotoaparátů, … těmito slovy se dá 
nejlépe zachytit atmosféra, která zde vládla. 
Pořadatelé spolu se studenty, vzácnými hosty a partnery usedli u oválného stolu v krásných 
prostorách barokně zdobené reprezentativní místnosti – Zrcadlovém sále Ministerstva školství 
v Praze.  

Slavnostní ceremoniál zahájila za pořadatele ředitelka Gymnázia Oty Pavla RNDr. Jana 
Hrkalová. Představila vzácné hosty a projekt FotoAkademie 2006. Připomněla, proč bylo pro 
druhý ročník Fotoakademie 2006 vybráno téma Ota Pavel – sportovní redaktor pro střední 
školy a Fotografie – malování světlem pro školy základní. Následoval projev ministryně 
školství Mgr. Dany Kuchtové. Poté byla vyzvána RNDr. Helena Macenauerová, ředitelka 
projektu Fotoakademie.cz, aby zhodnotila průběh celé soutěže. Účast ve 2. ročníku byla opět 
vysoká. Studenti a žáci ze 177 středních a základních škol České republiky (92 středních škol, 
85 základních škol) zaslali do soutěže probíhající prostřednictvím Internetu celkem 2266 
fotografií! Jejich fotografie byly hodnoceny v pěti kategoriích. Každá kategorie má vítěze 
zvolené jednak fotografickou veřejností internetového časopisu pro fotografy FotoAparát.cz a 
zároveň odbornou komisí v čele s fotografkou Sárou Saudkovou. 

Na závěr Sára Saudková připomněla bohatou fotografickou tradici českého národa a ukončila 
úvodní projevy zhodnocením soutěžních fotografií, které ve druhém ročníku ukázaly vyšší 
úroveň. Nové fotografické generaci popřála mnoho úspěchů a dobrých tvůrčích nápadů.  

A začalo předávání  

Velký zájem o FotoAkademii A006 ze strany škol a studentů přesvědčil o nutnosti uspořádat 
další, již třetí ročník. Jeho slavnostní zahájení, přesná pravidla a harmonogram budou 
uvedeny v září 2007 na tiskové konferenci, o níž budete předem informováni.  

 

 



Téma pro třetí ročník 

Téma pro třetí ročník nese název Horolezec a fotograf Vilém Heckel. Vilém Heckel je 
jednoznačně osobností, kterou lze zařadit mezi velké vzory. Plynule takto soutěž naváže na 
téma předchozího ročníku: Ota Pavel - sportovní redaktor, neboť je obecně známo, že tito dva 
muži byli velkými přáteli.  

Co kdo dostal 

Ceny byly velkolepé. Společnost Panasonic věnovala fotoaparáty Lumix, Epson tiskárny, 
Adobe grafické programy, Centrum FotoŠkoda poukázky na nákup fotografického zboží. Od 
mediálních partnerů, časopisů FotoVideo a PC World, obdrželi studenti jejich předplatné. 

Co to je projekt FotoAkademie.cz, aneb digitální fotografie na školách 

FotoAkademie.cz – nejrozsáhlejší soubor vzdělávání v digitální fotografii pro 
studenty středních a žáky základních škol ČR, který pořádá Gymnázium Oty Pavla 
v Praze 5 a internetový časopis pro fotografy FotoAparát.cz ve spolupráci s generálním 
partnerem společností Panasonic. Dalšími partnery projektu jsou Epson, Adobe, Fomei, 
Centrum FotoŠkoda, FotoVideo, PC World. FotoAkademie 2006 se koná pod záštitou 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Asociací profesionálních fotografů. 
 
„Fotografie je zázrak, protože nám dovoluje zkrotit a zastavit čas a ukázat 
neuchopitelné: pohyb, lásku, smutek, bolest i krásu. Probouzí k životu naše vzpomínky 
na to, co máme rádi. Kéž jsou vaše fotografie nacpané emocemi a radostí jako vaše 
hlavy po prvním rande..."   Motto fotografky Sáry Saudkové pro 2. ročník FotoAkademie 
 
Shrnutí 
 
Ø Vyvrcholením projektu v oblasti vzdělávání v digitální fotografii, do kterého se 

zapojilo 177 středních a základních škol České republiky (92 středních škol, 85 
základních škol), bylo slavnostní předávání cen vítězům dne 10. dubna 2007 ve 
velkém Zrcadlovém sále MŠMT za přítomnosti ministryně Mgr. Dany Kuchtové,  
fotografky Sáry Saudkové, malířky Emmy Srncové, fotografa Rudolfa Junga, 
pánů  Hugo a Jiřího Pavla a ostatních čestných hostů, odborné komise a zástupců 
sponzorů.  

Ø V listopadu a prosinci proběhla první etapa FotoAkademie 2006, fotografická 
soutěž na téma Ota Pavel – sportovní redaktor pro střední škola a „Fotografie – 
malování světlem“ pro základní školy. Účast ve 2. ročníku opět ukázala velký zájem 
ze strany studentů i škol - do soutěže probíhající prostřednictvím Internetu studenti i 
žáci zaslali 2266 fotografií!  

Ø Fotografie studentů byly hodnoceny v pěti kategoriích. Každá kategorie má vítěze 
zvolené jednak fotografickou veřejností internetového časopisu pro fotografy 
www.fotoaparat.cz a jednak odbornou komisí v čele s fotografkou Sárou Saudkovou. 
Vítězné fotografie najdete www.fotoakademie.cz.  

Ø Součástí 2. ročníku FotoAkademie se staly fotografické workshopy. V průběhu 
školního roku 2006/2007 proběhly na třiceti školách po celé ČR workshopy 
s výukou základů fotografie, práce ve fotoateliéru a představením moderní digitální 
techniky. Doplňkem byla beseda s Hugo Pavlem, bratrem spisovatele Oty Pavla. 

Ø Závěrečnou akcí druhého ročníku  FotoAkademie bude opět Letní škola digitální 
fotografie pro studenty středních škol. Proběhne ve dnech 19. – 27. srpna 2007 
v Janských Lázních na horských chatách Vendlovka – Zrcadlovka. 

http://www.fotoaparat.cz
http://www.fotoakademie.cz
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Společná fotografie ze slavnostního předávání cen studentům 

 


