Na Obchodní akademii v Chocni se konal ve dnech 25. – 26. května 2017

25. ročník Mistrovství republiky v grafických předmětech
Akci tradičně pořádal Státní těsnopisný ústav spolu s občanským sdružením Interinfo ČR.
Mistrovství České republiky je vyústěním krajských kol, jichž se letos zúčastnilo téměř 460
žáků obchodních akademií, gymnázií a dalších středních škol. Do celostátního mistrovství
postoupilo 60 žáků, kteří soutěžili v psaní na klávesnici, korektuře textu, wordprocessingu a v
záznamu mluveného slova.
Na mistrovství ČR byl díky výborným výsledkům nominován ve všech grafických
disciplínách Vojtěch Kucza, student třídy 4. A Obchodní akademie Český Těšín. Kromě
něho byli nominování i další studenti z naší školy: Anna Gociek z 4. C v kategorii
Wordprocessingu, Sabina Burešová z 2. B a Jan Lysáček z 2. C v kategorii psaní na
klávesnici.
Vojtěch Kucza patří k republikové špičce v grafických disciplínách, o čemž svědčí jeho účast
na mezinárodních soutěžích. Reprezentoval ČR již na třech Mistrovstvích světa – v Paříži
ještě jako žák základní školy Dělnická, v belgickém Ghent, kde se stal trojnásobným
vicemistrem světa a naposledy v Budapešti, kde soutěžil již jako junior a přivezl dvě bronzové
medaile. Ve skvělých výkonech pokračoval i na letošním mistrovství ČR, kde v
desetiminutovém opisu s penalizací 50 úhozů za chybu se umístil na 1. místě s výkonem 501
čistých úhozů za minutu. V té disciplíně tedy neměl v naší republice přemožitele a právem
získal zlatý pohár, titul mistra České republiky a také nominaci na mistrovství světa, které se
uskuteční v Berlíně. Rovněž i další naší mladší soutěžící získali dobrá místa v opisu: Jan
Lysáček 7. místo s výkonem 427 čistých úhozů za minutu a Sabina Burešová 10. místo
s výkonem 413 čistých úhozů za minutu z celkového počtu 28 zúčastněných soutěžících.
V kategorii záznamu mluveného slova obsadil Vojtěch Kucza 2. místo, kdy mu zlato uteklo o
jeden trestný bod a zapsal šest minut diktátu. Soutěžení v grafických předmětech má v naší
republice dlouholetou tradici, i když na začátku šlo hlavně o opis textu na psacím stroji a o
záznam mluveného slova. S vývojem nových technologií se však změnily i soutěžní
disciplíny, které byly rozšířeny o korekturu textu a wordprocessing neboli profesionální
zpracování textů, kde soutěžící využívá textového editoru k co nejrychlejšímu provedení
úkolů podle zadání.

