
 
 
 

Teendesign 2017 
 
12. ročník soutěže pro studenty gymnázií, středních a vyšších odborných škol 

Vyhlašovatel soutěže 

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara 
Západočeská univerzita v Plzni  
Univerzitní 28 
306 14 Plzeň 
 
email: teendes@fdu.zcu.cz 
www.fdu.zcu.cz/teendesign 
www.facebook.com/teendesign.cz 

Pravidla soutěže 

Účastníci soutěže 
Studenti všech typů gymnázií, středních a vyšších odborných škol (věkový limit 15 let a výše).  

Téma soutěže 
Jednotným tématem je Majstrštyk aneb Mé nejlepší dílo. 

Soutěžní kategorie 
Soutěžní kategorie souhrnně označují v nich uváděné umělecké a umělecko-řemeslné typy 
výstupů. Podle charakteru soutěžní práce se soutěžící přihlašuje do určité soutěžní kategorie. 

Kategorie Zkratka Typy výstupů 

Design D výrobky spotřebního a průmyslového charakteru, obuv a módní 
doplňky, oděv, šperky, nábytek a interiérové doplňky 

Fotografie  F fotografie / fotografická série 

Grafický 
design GD plakát, logo, vizuální styl 

Ilustrace IL komiks a ilustrace pro děti, mediální a didaktická ilustrace, 
kresba, malba, grafika 

Multimédia MM multimédialní nebo intermediální tvorba, animovaná a 
interaktivní tvorba  



Soutěžní práce 

Do soutěže se přijímají práce vytvořené libovolnou výtvarnou technikou bez omezení formátu. 
Soutěžící mohou zaslat libovolný počet příspěvků do jakékoli soutěžní kategorie a soutěžit i ve 
více kategoriích.  

Soutěžní práce je přijata pouze v elektronické nebo plošné podobě. Trojrozměrná nebo 
dynamická díla je možné do soutěže přihlásit pouze v podobě jejich reprodukcí, nebo 
elektronických dat. Součástí práce mohou být skicovní přípravy nebo příloha s dokumentací 
procesu vzniku díla. Stručná explikace konceptu díla nebo kontextu jeho vzniku je vítána. 

Zasláním soutěžních prací soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním svých 
osobních údajů pro účely organizace soutěže a s bezúplatným využitím soutěžních prací 
k propagaci soutěže a Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v tištěných 
i elektronických médiích a k výstavní činnosti. Vybraní autoři mohou být za tímto účelem 
požádáni o zaslání práce ve vyšším rozlišení.  

Termín zaslání soutěžních prací 

Soutěžní práce můžete zasílat do 30. listopadu 2017 do půlnoci. Soutěžní práce doručené 
po tomto datu nebudou do soutěže zařazeny.  

Úprava soutěžních prací 

Při zasílání prací nezapomeňte uvést vaše kontaktní údaje: jméno a příjmení, věk, mobilní 
telefon a email, vaše poštovní adresa, název a adresa vaší současné školy.  

Práce zasílané elektronicky: 

Práce zasílejte na adresu: teendes@fdu.zcu.cz. Do předmětu emailu napište název kategorie, 
do které se hlásíte. Maximální velikost soutěžní práce zasílané přes email je 20MB. 

Soutěžní práce lze rovněž zaslat prostřednictvím webového úložiště, např. 
http://www.uschovna.cz/ nebo http://www.leteckaposta.cz/.  

Každou soutěžní práci posílejte v samostatném souboru.  
Akceptovatelné formáty jsou: PDF, JPEG, PNG nebo TIFF.  
Multimediální práce zasílejte ve standardizovaných formátech.  
Soubory nazvěte dle schématu: název_jméno_příjmení_věk_zkratka kategorie_pořadové číslo 
(pokud zasíláte více prací nebo sérii) např. krajina_karel_novak_16_D_1.  

Práce zasílané poštou: 

Práce zasílejte v obálce označené „Teendesign 2017“ na adresu:  
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU 
Univerzitní 28 
306 14 Plzeň 
 



Každá soutěžní práce musí být vzadu označena: názvem práce, jménem autora a zkratkou 
soutěžní kategorie. Pokud zasíláte více archů papíru nebo příspěvky do více kategorií, označte 
takto zezadu všechny a v případě série je opatřete i pořadovým číslem archu v sérii. 
Nezapomeňte přiložit své kontaktní údaje (viz výše). 
 
Poštou zaslané práce se nevracejí (v případě zájmu lze po předchozí domluvě osobně 
vyzvednout na FDULS po skončení výstavních cyklů). 

Hodnocení soutěže 

Soutěžní práce bude hodnotit odborná porota složená z pedagogů Fakulty designu a umění 
Ladislava Sutnara.  

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě, že v některé bude méně než 
5 příspěvků. Příspěvky českých i zahraničních soutěžících budou hodnoceny společně. 

Ceny pro vítěze 

Porota vybere tři nejlepší práce v každé kategorii, jejichž autoři obdrží diplom a ocenění. 
Hodnotu výhry nelze vyplatit finančně.  

1. místo: 
- kurzovné zdarma - účast v libovolném týdenním kurzu letní školy umění ArtCamp 2018 
dle výběru výherce (výherce si případně může místo kurzu zvolit věcnou cenu – sada publikací 
z produkce FDULS)  

2. místo:  
- sleva 50 % z kurzovného výhercem zvoleného týdenního kurzu letní školy umění ArtCamp  
  2018 
- publikace z produkce FDULS 
 
3. místo: 
- sleva 30 % z kurzovného výhercem zvoleného týdenního kurzu letní školy umění ArtCamp  
  2017  

Informace k letní škole ArtCamp najdete na www.fdu.zcu.cz/artcamp. 
ArtCamp 2018 se bude konat v termínu 9. – 27. 7. 2018, 
nabídka kurzů bude k dispozici v únoru/březnu 2018. 

Vyhlášení výsledků soutěže 

Výsledky soutěže Teendesign 2017 budou zveřejněny v lednu 2018 na 
www.fdu.zcu.cz/teendesign a výherci budou následně kontaktováni prostřednictvím e-mailu.  
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