
Veřejná soutěž pro studenty FI MU o vytvoření scénáře
k propagačnímu videu Fakulty informatiky MU

Vyhlašovatel: 
Proděkan pro rozvoj, propagaci a celoživotní vzdělávání FI MU spolu s Laboratoří Elektronických 
MultiMediálních Aplikací LEMMA.

Kontaktní osoby: 
• Organizační záležitosti: Radek Ošlejšek, oslejsek@fi.muni.cz
• Odborné záležitosti (dotazy na scénáře apod.): Petr Sojka, sojka@fi.muni.cz

1. Podmínky soutěže

Předmětem soutěže je vytvoření scénáře ke krátkému propagačnímu videu Fakulty informatiku MU.
Obsah není nijak vymezen, je ponechán prostor pro kreativitu. Délka videa by neměla překročit 3
minuty.

Do soutěže se mohou přihlásit týmy (i jednočlenné) obsahující alespoň jednoho studenta FI MU.
Každý tým může do soutěže přihlásit maximálně tři scénáře. Ze soutěže jsou vyloučeni členové
hodnotící komise.

Obsahově  a  rozsahem  budou  scénáře  na  úrovni  literárního  scénáře,  viz
http://www.scenar.filmovani.cz/jaknapsat/1-co-je-to-scenar.html,  rozšířený  o  odhad  nákladů  či
soupis důležitých rekvizit.

Soutěžní scénáře se ukládají do IS MU na adresu https://is.muni.cz/auth/do/fi/sdileni/  soutez-2014  /.
Co jeden scénář, to jeden soubor. Soubor musí obsahovat jména všech členů soutěžního týmu a
kontaktní e-mailové adresy. 

Soutěžící  zasláním svých návrhů dávají  najevo souhlas s  podmínkami soutěže a  s bezúplatným
použitím scénářů pro realizaci externí firmou. Vyhlašovatel se zavazuje k ochraně autorských práv a
prohlašuje, že nezneužije žádný ze soutěžních návrhů, ani jeho části.

2. Způsob hodnocení scénářů, odměny a následná realizace

Zaslané scénáře posoudí hodnotící komise, která vybere scénáře pro realizaci.  Každý tým, jehož
scénář  bude  vybrán  pro  realizaci,  dostane  odměnu  7.000,- Kč. Pořadatel  si  vyhrazuje  právo
nevybrat pro realizaci žádný scénář. 

Všem soutěžícím budou bezprostředně po vyhlášení vítěze soutěže oznámeny výsledky soutěže.
Vyhlašovatel zveřejní výsledky soutěže také na svých internetových stránkách.

Produkce  bude  přednostně  nabídnuta  tvůrcům scénáře.  Teprve  pokud  nedojde  k  dohodě,  bude
realizace  zajištěna  externí  firmou.  Náklady  na  realizaci  budou  hrazeny  fakultou  dle  předem
dohodnutých podmínek. 

Kritéria hodnocení:
1. Nápad, originalita a původnost práce (50%).
2. Celková úroveň, splnění požadavků soutěže (30%).
3. Odhadované náklady na realizaci (20%).
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3. Harmonogram

Do 09. 01. 2015: Přihlášení do soutěže, odevzdání soutěžních scénářů.
Do 16. 01. 2015: Vyhodnocení scénářů, vyhlášení výsledků.
Do 15. 02. 2015: Jednání o produkčním scénáři a produkci
Do 30. 06. 2015: Realizace vybraných scénářů.

4. Hodnotící komise

• Radek Ošlejšek. Proděkan pro rozvoj, propagaci a celoživotní vzdělávání
• Petr Sojka. Vedoucí Laboratoře elektronických multimediálních aplikací
• Kamila Zlatušková. Producentka, dramaturgyně, scénáristka a režisérka
• Robert Král. Režisér, scénárista, člen Lab. elektronických multimediálních aplikací


