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Občianske združenie SCHOLA LUDUS v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky 
a informatiky pripravilo už 7. ročník súťaže obrázkových vtipov. Po piatich ročníkoch 
zameraných na fyziku sa s cieľom podporiť interdisciplinárne chápanie fyziky vo 
vzťahu k iným vedám a podporiť komplexné chápanie prírodných javov súťaž 
„rozšírila“ na vedecký vtip. Zároveň sa však vyhlasuje tematické zameranie ročníka 
súťaže. Po „Energii“ v roku 2010 je to tento rok téma „Spoľahni sa na vedu“.  
 
Ciele súťaže  
Cieľom súťaže „SCHOLA LUDUS: Obrázkový vedecký vtip“ je:  
- podnietiť a zvýšiť v spoločnosti záujem o vedu všeobecne, a fyziku zvlášť; 
- vyvolať záujem mladých ľudí nielen o vedecké poznatky a ich aplikácie, ale najmä 

o prístupy, ktoré sa uplatňujú v rámci vedeckého spoznávania sveta a pri 
vedeckom riešení problémov; 

- ukázať, že poznanie je nielen užitočné, ale prináša aj zábavu; 
- podnietiť tvorivosť mladých ľudí. 
 
Predmet a kategórie súťaže 
Predmetom súťaže sú originálne obrázkové vedecké vtipy alebo komiksy, 
realizované ľubovoľnou výtvarnou technikou vo formáte A4 s minimom slov. Ku 
každému súťažnému obrázkovému vedeckému vtipu patrí samostatný slovný 
komentár, ktorým autor približuje zámer, vývoj, význam a  hodnotu vtipu.  
Vtipy zaradené do súťaže sa môžu týkať pochopenia prírodných - fyzikálnych, 

chemických, biologických procesov, závislostí, zákonitostí, ich technologických 
aplikácií, poznávacích prístupov, metód a foriem uplatňovaných vo vede, ich 
priamych aplikácií v praxi, pochopenia významu pojmu SPOĽAHLIVOSŤ vo 
vedeckom a technologickom kontexte a pod. Pri tvorbe obrázkového vtipu sa môže 
autor inšpirovať, alebo využiť časť diela iného autora, ale musí mu pridať vlastnú 
myšlienku.  
Úroveň porozumenia vedeckých postupov a poznatkov je prirodzene iná u žiakov 
základných škôl a iná u skúsených dospelých. Rovnako nemožno očakávať rovnakú 
hĺbku porozumenia u vedeckého pracovníka v oblasti fyziky, či absolventa 
vysokoškolského technického štúdia a u človeka s humanitným zameraním. To, čo je 
vtipné pre deti, môže byť dospelými vnímané ako naivné či „hlúpe“. To, čo je vtipné 
pre dospelého fyzika, môže byť pre laika nepostrehnuteľným detailom alebo niečím 
nepochopiteľným. Súťažné vtipy sú preto hodnotené samostatne v štyroch 
kategóriách podľa veku a profesie autorov: 
a) autori - žiaci základných škôl 
b) autori - študenti stredných škôl 
c) autori - dospelí laici 
d) autori - študenti vysokých škôl a odborníci v profesionálnom  vzťahu k téme  
e) autori - zmiešaný tím (napr. rodičia a deti, laici a odborníci).  
 
Kritériá hodnotenia 
Predmetom hodnotenia je obrázkový vedecký vtip (obrázok spolu s autorským 
komentárom) bez uvedenia mena jeho autora/autorov. 
Prebehnú dve nezávislé hodnotenia: 



Laické on-line hodnotenie na www.scholaludus.sk a hodnotenie odbornou porotou 
zloženou z vedcov a odborníkov na vzdelávanie. Predmetom hodnotenia odbornej 
poroty sú: 
1.) obrázkový vedecký vtip; 
2.) autorov komentár k zámeru, tvorbe a  hodnote vtipu vo vzťahu k vedeckému, 
resp. vedecko-spoločenskému kontextu vtipu. 
Odborná porota hodnotí najmä invenčnosť a originálnosť prístupu autora k téme – „v 
čom je vtip“, obsahovú primeranosť a súlad medzi obsahom deklarovaným 
v komentári a vlastným vtipom a vlastné prevedenie vtipu. 
 
Dôležité termíny 
Súťažné vtipy budú zverejnené na stránke www.scholaludus.sk - od 21.11.2011 do 
22.12.2011 anonymne, od 22.12.2011 s menami autorov a počtom získaných bodov. 
Laické on-line hodnotenie sa uskutoční v čase od 12:00 hodiny dňa 21. novembra 
2011 do 18.00 hodiny dňa 11. decembra 2011. Výsledky on-line hodnotenia 
a hodnotenia odbornou komisiou budú vyhlásené 19.12.2011, zverejnením na 
webovej stránke súťaže. 
Výber najlepších vtipov bude sprístupnený verejnosti na výstave v nákupnom centre 
Avion na Ivánskej ceste 16 v Bratislave v čase od 16.1.2012 do 17.2.2012. 
 
Úplné znenie propozícií súťaže je dostupné na:  www.scholaludus.sk/new/ofv/ovv2011.html. 
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