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Dobrovolné úkoly Zlatého listu 

Co jsou dobrovolné úkoly 

Kromě účasti v jednotlivých kolech Zlatého listu, které probíhají na jaře, se mohou soutěžící zúčastnit i celoroční 
aktivity, která spočívá v plnění čtyř přírodovědných úkolů a dokumentaci této činnosti. Dokumentace úkolů 
předepsaným způsobem může jednomu týmu v každé kategorii zajistit účast na národním kole Zlatého listu bez 
ohledu na jeho umístění v krajském kole. Minimálně další dvě prezentace úkolů v pořadí budou oceněny. 

Úkoly jsou vždy zveřejňovány na webu Zlatého listu (www.zlatylist.cz) v předem daných termínech v průběhu 
školního roku, podoba a způsob prezentace jsou ošetřeny v aktuálních propozicích. Dobrovolné úkoly jsou 
nepovinnou částí Zlatého listu. Nemají nic společného s hodnocením na stanovišti Práce pro přírodu. Jejich (s)plnění 
nesmí být podmínkou účasti v soutěži. 

Podmínky 

Přesné podmínky dokumentace dobrovolných úkolů a jejich zaslání do soutěže jsou definovány v samostatné části 
aktuálních propozic. V zásadě jde o to splnit všechny čtyři úkoly (minimálně jejich povinnou část) a jejich plnění 
zdokumentovat vlastnoručně vyrobenou prezentací – posterem formátu A1, kterou lze samostatně vystavit. Tu pak 
zaslat do uvedeného termínu na adresu celostátního koordinátora. Aby mohla být prezentace přijata do soutěže, 
musí se současně družstvo kolektivu, který prezentaci vyrobil zúčastnit alespoň základního kola aktuálního ročníku 
Zlatého listu. 

Proč poster  

Poster je plakát většího rozměru používaný, k prezentaci výzkumu nebo výzkumného projektu. Funkcí posteru je 
zaujmout a přitáhnout pozornost posluchačů. Posterů se např. využívá při prezentaci projektu, či odborné studie 
(citát Wikipedie). Výroba vlastního posteru je potřebná a velmi dobře využitelná dovednost, která dává úkolům 
další rozměr, protože soutěžící musejí svá pozorování smysluplným způsobem dokončit – tedy prezentovat jejich 
výsledky. Tvůrci takové prezentace si musejí utřídit informace, vybrat z nich jen ty nejpodstatnější nebo 
nejzajímavější, nepřecenit text na úkor obrázků a fotografií atd. Uvědomí si při ní, že prakticky při každé prezentaci 
výsledků či informací je tvůrce nějakým způsobem omezen prostorem či možnostmi (místo pro článek, formát 
knihy, prostor plakátu či informačního panelu) a musí tento prostor respektovat a přizpůsobit se mu. 

Proč vlastnoručně 

Vzhledem ke stále většímu užití počítačů a techniky postupně mizí dovednosti, při kterých děti mají možnost plně si 
uvědomovat své počínání a své okolí poznávat hlouběji. Při tvorbě vlastnoruční prezentace mohou lépe 
spolupracovat, snáze se zapojí více tvůrců, je třeba se předem domluvit, promyslet a rozvrhnout její uspořádání 
atd. Vyniknou jinak skryté a dovednosti, prezentace získá původní, jedinečný a osobitý rozměr. 

Jak a proč je myšleno zadání dobrovolných úkolů 

Úkoly mají být především inspirací a vodítkem k vlastním pozorováním, experimentům a aktivitám. Proto jsou 
úmyslně zadávány tak, aby nechávaly dětem dostatečný prostor pro vlastní přístup a pojetí. Současně umožňují 
učitelům a vedoucím přizpůsobit si je, zasadit do jiné činnosti nebo kontextu, rozšířit je o další související aktivity. 
Snahou je také dbát na to, aby úkoly svým zadáním žádný kolektiv zásadně neomezily. (Např. měření sněhové 
pokrývky může znevýhodnit kolektivy v místech, kde žádný sníh není apod.) 

V žádném případě není smyslem vytvářet taková zadání, která umožňují „jediné správné“, pro všechny stejné 
a předem známé řešení. Úkoly však mají vždy tzv. povinnou část, která musí být splněna, aby mohly být hodnoceny 
(viz níže). Na povinnou část navazují tipy na další možná řešení, které mají ještě více podnítit představivost 
soutěžících k tomu, jak je možné úkol dále pojmout či rozvinout, jak si ho „vylepšit“, co vše ještě mohou zkusit. 
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Úkoly jsou vyhlašovány vždy na začátku září, listopadu, ledna a března. Doporučené období pro plnění úkolu 
odpovídá době dvou měsíců, které po vyhlášení úkolu následují. Úkol je tedy myšlen tak, aby byl v tomto období 
splnitelný. Není to však podmínka, úkol je možné plnit kdykoliv od jeho vyhlášení až do termínu odevzdání 
prezentace. 

Jak budou prezentace hodnoceny 

Prezentace dobrovolných úkolů bude hodnocena v rozmezí 0–50 bodů. 

1. Kontrola splnění podmínek daných propozicemi 
Jedná se o jednu jedinou (jeden celek), vlastnoručně vyrobenou prezentaci, která dodržuje daný formát, 
a nepřekračuje ho např. ani přilepenými přečnívajícími materiály či přírodninami apod. Jsou splněny 
všechny čtyři úkoly. Poster byl zaslán včas atd. Nesplnění těchto podmínek povede k vyřazení prezentace 
ze soutěže. 

2. Vlastní plnění úkolů  
Z prezentace je zřejmé, že proběhla u všech úkolů jejich povinná část (je splněno především to, co být 
mělo), zapojilo se co nejvíce členů týmu (neplnil to celé jeden člověk), je zřejmý přínos vlastního plnění 
úkolu pro samotné účastníky (co si z toho odnesli), vyváženost (poster není přeplácaný, přeplněný 
informacemi, nejsou na něm slabší místa), využití možností, které byli k dispozici, rozšíření úkolů o další 
nápady apod. (0–30 bodů) 

3. Přístup, pojetí, originalita  
Osobité či netradiční pojetí úkolu, objev nečekaných souvislostí, vyšší nároky, které na sebe děti při plnění 
nakladly apod. (0–20 bodů) 

Body všech hodnotitelů vícečlenné poroty se nakonec sečtou a zprůměrují. Tak vznikne celkové pořadí. V případě 
rovnosti bodů na prvním místě rozhodne o vítězi součet bodů za vlastní plnění úkolů. V případě přetrvávající 
rovnosti rozhodne názor dalšího, nezávislého porotce. 

Smysl dobrovolných úkolů 

1. Motivovat především školní, ale i další kolektivy, které nemají celoroční přírodovědnou činnost k aktivitám 
nad rámec vyučování a vylákat je do přírody (do terénu) v různých obdobích školního roku. 

2. Poskytnout inspiraci a konkrétní náměty všem zájemcům o poznávání přírody, hlavně však těm, kteří by 
s dětmi rádi něco dělali, ale nevědí jak začít. 

3. Přilákat ke Zlatému listu další okruh zájemců. 

4. Vytvořit postupně zásobník zajímavých přírodovědných aktivit k širšímu využití. 

Proč vznikly dobrovolné úkoly – Historický kontext 

V pionýrské historii soutěže se hodnocení družstev skládalo z bodů ze soutěžní stezky a obhajoby tzv. deníků 
Zlatého listu, což byla v podstatě kronika celoroční přírodovědné činnosti. Hodnocení této činnosti na základě 
deníků a jejich obhajoby bylo polovinou výsledného bodového hodnocení. Jeho nevýhodou bylo, že subjektivní 
posuzování porotou v takovém rozsahu výrazněji ovlivňovalo počet získaných bodů, aniž by to nutně odpovídalo 
znalostem soutěžících. Celoroční deníky často nevedly přímo děti. Taková dokumentace činnosti pro ně samotné 
neměla kýžený smysl. Pro mladší byla často nad jejich síly a připravovali ji vedoucí.  

V novodobé historii Zlatého listu byla tato část soutěže nahrazena stanovištěm práce pro přírodu, resp. práce 
v přírodě a pro přírodu, které je povinným stanovištěm soutěžní stezky v krajských kolech a specificky i na národní 
úrovni. Zde se i nadále prokazují přírodovědné a ochranářské aktivity kolektivu podobným způsobem, jsou už ale 
menší součástí celkového hodnocení. Na národním kole je tato část soutěže samostatným vystoupením před 
porotou (v kategorii starších veřejnou s možností dotazů od ostatních soutěžících), jejíž hodnocení se připočítává 
k bodovému zisku na soutěžní stezce. 

Dokud ve Zlatém listu soutěžily pouze přírodovědné oddíly, u nichž byla celoroční činnost samozřejmostí, bylo jejich 
klání víceméně rovnocenné. V okamžiku, kdy se Zlatý list otevřel všem kolektivům bez ohledu na zřizovatele a do 
soutěže se začaly více zapojovat školy, rozdíly mezi jednotlivými kolektivy a jejich charakterem se zvětšily. Školní 
kolektivy většinou neměly žádnou pravidelnou přírodovědnou činnost nad rámec vyučování. (Není to ale pravidlo, 
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nyní již funguje při školách mnoho kroužků s nadstandardní činností.) S větším zastoupením takových kolektivů se 
ze soutěže začal vytrácet duch systematické přírodovědné činnosti a Zlatý list tak ztrácel důležitý rozměr. 

Současně začalo být soupeření různých kolektivů v jednom kole nesouměřitelné. V případě, že společně soutěžilo 
např. družstvo vybrané z oddílu o dvaceti členech, do kterého chodí děti bez ohledu na druh školy, s družstvem 
vybraným z nejlepších žáků několikasetčlenného gymnázia, byl jejich rozdíl dosti výrazný.  

I to byly důvody, proč organizátoři hledali možnosti, jak v soutěži posílit prvek pravidelné činnosti, a motivaci, která 
by čelila prokazatelnému trendu ubývajícího zájmu o přírodovědu a s ním souvisejícího úbytku přírodovědných 
oddílů. Cílem dobrovolné části však není handicapovat nebo vyloučit ze soutěže jakýkoliv dětský (natož školní) 
kolektiv, ale hledat další způsoby motivace a reagovat na změnu tak, aby soutěž neztratila svůj původní smysl. 

Po dvouletém období, kdy byl tento prvek vyzkoušen, narazili organizátoři na fakt, že tyto úkoly sice motivují 
začínající a školní kolektivy a jsou jimi kladně hodnoceny, avšak zbytečně a neúměrně zatěžují především 
přírodovědné oddíly, které mají řadu podobných aktivit již ve své náplni a musejí k nim přidávat ještě další, pokud 
míří v národním kole na nejvyšší mety. Po diskusi krajských koordinátorů a zúčastněných pedagogů vznikl návrh na 
úpravu do současné podoby, kdy je plnění úkolů pro děti další šancí, nikoliv další povinností. 

Generální partner Zlatého listu Partneři Zlatého listu 
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