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Vyhlášení výsledků historické soutěže SOHI2018236  

Marie Fritzová 

Katedra historie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a odborného 

střediska SOHI vyhlásily čtvrtý ročník historicko-literární soutěže. „Soutěž je 

vyhlašována pro žáky a studenty druhého stupně základních škol a gymnázií 

v Plzeňském kraji.  Letos máme rekordní účast a to 121 příspěvků,“ říká Lenka 

Burianová, jedna z orgnizátorek soutěže. Studenti a studentky měli letos za úkol 

vyzpovídat svoje rodiče a prarodiče na téma: „Hry a hračky.“   

„Jsme nadšeni, že jsme se mohli opět zúčastnit a přivést cenné umístění,“ 

říká paní magistra Monika Drechslerová učitelka dějepisu a českého jazyka na 

Gymnáziu Rokycany. Studenti z Gymnázia Rokycany se totiž pravidelně účastnili 

všech čtyř ročníků soutěže. Velice úspěšné byly letos studentky z Gymnázia Stříbro, 

které ovládly první místa v obou kategoriích. Mgr. Dana Svobodová a Mgr. Jitka 

Soutnerová, učitelky z tohoto gymnázia, přiznávají, že je velice potěšilo, že jejich 

škola brala v obou kategoriích zlato. „Jsem ráda, že jsme nejeli na vyhlášení zbytečně, 

a že vezeme dvě první místa,“ komentuje úspěch Dana Svobodová. 

„Každým rokem přibývá účastníků a jsme rádi, že zájem o naši soutěž stoupá. 

Doufám, že se zapojí ještě více škol v dalších ročnících. Letos o nás navíc informovala 

i regionální média, např. Pzeňský deník nebo Tachovský deník. Nejvíce nás potěšil 

článek od Jana Vitingera v MF Dnes, či uveřejnění výsledků na portálu České 

asociace orální historie.“ dodává organizátorka soutěže.  

Příspěvky hodnotí nezávislá komise, která je složena ze dvou členů Katedry 

historie ZČU, ředitele archivu města Plzeň a nezávislého historika z jiného než 

Plzeňského kraje. Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen proběhlo 5. 6. 2018 

od 10. 30 v prostorách Katedry historie ZČU.  

Nad soutěží převzal záštitu náměstek primátora Petr Náhlík, věcné ceny pak 

věnovala celá řada sponzorů – tímto děkujeme magistrátu města Plzně, CK Avetour a 

                                                           
236 Více o všech ročnících soutěže můžete nalézt na našich webových stránkách: Středisko Orální Historie – 
Society of Oral History. [Online] Dostupné z URL: <http://www.sohi.maweb.eu> [Cit. 2018-06-15]. 
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CK Andrea a Karel Hrdličkovi, ZF Engineering Plzeň s.r.o., Techmanii Science 

Centeru, Grafickému Studiu 5ka, Skautské outdoorové prodejně Liman sport, Městu 

Plzeň a organizaci Plzeň – TURISMUS. Chtěli bychom také poděkovat nezávislé 

studentské iniciativě Otevřeno Fakulty Pedagogické na ZČU, že pomohla s celou 

organizací slavnostního vyhlášení cen SOHI2018 a také předvedla malé vystoupení, 

které celý program obohatilo a příjemně zpestřilo, jmenovitě děkujeme Domicu 

Jačkovi a Petru Pánkovi. Všechny školy pak zveme k účasti na pátém ročníku, který 

už tradičně bude vyhlášen na podzim roku 2018. 

 

Výsledky 1. kategorie (6. - 7. třída, prima – sekunda) 

1. Simona Löblová - Gymnázium Stříbro 

2. Diana Kumpová - Gymnázium Rokycany 

3. Filip Náhlík - Gymnázium Rokycany 

 

Výsledky 2. kategorie (8. - 9. třída, tercie – kvarta) 

1. Viktorie Möllerová - Gymnázium Stříbro 

2. Jana Kučerová - 28. ZŠ Plzeň 

3. Carmen Kovarski - Gymnázium Rokycany 
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Účastníci IV. ročníku soutěže SOHI2018. Foto Marie Fritzová. 

 

 
Úspěšná výprava ze stříbrského gymnázia. Foto Marie Fritzová. 

 

 


