
Soutěžní projekt Generace 00 je určen studentům středních škol a gymnázií.  
Jeho cílem je prezentovat autentický pohled a názor mladé generace na období komunismu. 

Každý rok tato soutěž přinese nové téma, které chce mladé lidi motivovat k reflexi  
a zamyšlení se nad vlastní historií.



TÉMA 1. ROČNÍKU – ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 – SÍLA MOCI

„Moc není ani dobrá, ani špatná. Moc se může stát dobrem, moc se může stát zlem, záleží  na tom, kdo ji 
používá, jak s ní dovede zacházet.“ 

(Ladislav Mňačko – slovenský spisovatel)

Co tě napadne jako první, když slyšíš spojení SÍLA MOCI? Zamysli se, vzpomínej, ptej se a zkoumej! Není těžké 

si uvědomit, že lidské dějiny jsou také historií nenasytnosti a věčné honby za mocí. Co pro tebe znamená SÍLA 

MOCI? A co se stane, když ji konkrétní jedinec nebo společenství lidí zneužije proti ostatním? I naše dějiny jsou 

plné postav, které ve svých rukou soustředily moc. Co s ní dělali a co moc udělala s nimi? JAK TO VIDÍŠ TY?



HARMONOGRAM

1. 9. 2018 Spuštění projektu

10. 9. 2018 – 31. 10. 2018 Registrace soutěžních skupin do soutěže

 

12. 10. 2018 a 20. 10. 2018  Školení pro pedagogy, jeho součástí byla prohlídka výstavy, představení práce 

s materiálem, aktivita ve výstavě, demonstrace toho, jak pracovat s webovými 

stránkami projektu.

 

15. 2. 2019  Poslední den elektronického odeslání soutěžního projektu nebo zaslání poštou 

doporučeně.

 

16. 2. 2019 – 1. 3. 2019 Posuzování studentských prací

 

5. 3. 2019 Oznámení výsledků soutěže zúčastněným týmům.

 

28. 3. 2029 Slavnostní vyhlášení výsledků  a vernisáž výstavy vítězného projektu. 





KOMISE

Alexandr Koráb, historik
Je nutné se stále ptát, zkoumat a hledat, proč a v čí prospěch se události dějí. Dějiny jsou našim zrcadlem, 
zrcadlem našeho bytí na této Zemi a ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.

Michal Kučerák, lektor
Minulost se nemýlí; mýlíme se my lidé když vzpomínáme. Je to minulost sama, která nám pomáhá porozumět 
tomu kdo jsme a může nás naučit to, jak se stát lepšími. Minulost je totiž naší branou do budoucnosti.

Dana Kyndrová, fotografka a kurátorka
„Mluvit pravdu v čase všeobecného klamu je revoluční čin.“ — George Orwell, anglický spisovatel a novinář  
1903–1950

Petr Mlch, šéfredaktor fotobanky ČTK

Vojtěch Ripka, vedoucí oddělení vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů
„Nudná jména, fakta a data – tak si mnoho lidí představuje historii. Historikové však uvažují o historii úplně 
jinak. Považují se za detektivy – často si nejsou jisti, co se stalo a co to znamená. Jen málokdy jsou mezi sebou 
ve shodě. Postup, ve kterém se člověk snaží přijít na to, co pořádně neví, nemá nic společného s bezduchým 
memorováním.“ — Sam Wineburg, Stanfordova Univerzita



SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN A VERNISÁŽ

Zvláštní cena poroty - projekt VE STÍNU KOMUNISMU - tým “Náchod”,  
Jiráskovo gymnázium Náchod

1. místo, projekt KONFRONTACE - tým „!!!”, AGEL Střední zdravotnická škola 2. místo - projekt SÍLA MOCI V KONTRASTECH - tým „Seminář z dějepisu”,  
První české gymnázium v Karlových Varech

4. místo - projekt SADY MOCI - tým „Štěpánka a spol.” a 3. místo - projekt  
(NE)DOVOLENÁ - tým „Eliška a spol.”, Gymnázium Jana Keplera 



VÝSTAVA VÍTĚZNÉHO PROJEKTU



VÍTĚZNÝ TÝM V BERLÍNĚ



ORGANIZÁTOR PROJEKTU

Generace 00
Muzeum komunismu 
V Celnici 1031/4
110 00 Praha 1 

Email: info@generace00.cz
Tel.: +420 224 212 966 

Facebook: www.facebook.com/generace00/
Instagram: www.instagram.com/generace00/

Organizátor projektu: 

Partneři projektu:

Projekt se koná pod záštitou  
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy


