
 

Staň se YouTuberem Evropského parlamentu 

Page 1 of 3 

 

 

 
Témata ke zpracování 

 
1. Sacharovova cena 

 
Obsah videa: 
Ve videu na toto téma byste neměli opomenout představit tuto cenu, komu je udělována, kým, od 
kdy, kdo je například laureátem. Dále se můžete věnovat skutečnostem, které jste se dozvěděli při 
zjišťování informací o této ceně. V závěru videa můžete vyjádřit svůj názor na udělování takovéto 
ceny. 
 
Zdroje pro čerpání informací:  

 Oficiální stránky Sacharovovy ceny 

 Sacharovova cena pro rok 2013  

 Sacharovova cena pro rok 2014 

 Video „Jak funguje EU“: Sacharovova cena za svobodu myšlení 
 
 

2. Filmová cena LUX 
 
Obsah videa:  
Ve videu na toto téma byste opět měli představit tuto cenu, komu je udělována, kým, od kdy, za co, 
co je její podstatou. Dále se můžete věnovat skutečnostem, které jste se dozvěděli při zjišťování 
informací o této ceně. V závěru videa můžete vyjádřit svůj názor na udělování takovéto ceny. 
 
Zdroje pro čerpání informací:  

 Oficiální stránky Filmové ceny LUX (pouze EN verze) 

 Filmová cena LUX pro rok 2015 (pouze EN verze)  

 Filmová cena LUX pro rok 2014 

 TZ Bylo odhaleno 10 filmů Filmové ceny LUX 2016 a odkazy v pravém sloupci 

 Video „Jak funguje Filmová cena LUX“ 

 Video „Ocenění pro původní evropský film“ 
 
 

3. Energetické štítky 
 
Obsah videa:  
Ve videu na toto téma byste měli vysvětlit, co je tzv. energetická účinnost, k čemu slouží, jaké jsou 
její přínosy pro domácnosti, členské státy EU a životní prostředí, jaké změny se chystají v tomto 
systému. Dále můžete například prozkoumat vaši domácnost a podívat se, jaké energetické štítky 
mají vaše spotřebiče. V závěru videa byste měli vyjádřit svůj postoj k této problematice. 
 
 

http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/cs/home/the-prize.html
•%09http:/www.europarl.europa.eu/news/cs/top-stories/20130917TST20114/sacharovova-cena-2013
•%09http:/www.europarl.europa.eu/news/cs/top-stories/20141008TST73415/sacharovova-cena-2014
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=c4ccaa6c-6423-4c6c-90b0-a27a012e4623
http://www.luxprize.eu/
•%09http:/www.europarl.europa.eu/news/en/top-stories/20150716TST83102/lux-prize-2015
•%09http:/www.europarl.europa.eu/news/cs/top-stories/20140715TST52442/filmov%C3%A1-cena-lux-2014
•%09http:/www.evropsky-parlament.cz/cs/novinky_a_udalosti/tiskove_zpravy/2016/cervenec_2016/lux_prize_kviff.html
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=2f9b84a7-729d-4594-8b98-a28800b75e2d
•%09http:/europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=ad98d4c4-6fa7-4d46-b096-a5a600912407
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Zdroje pro čerpání informací:  

 TZ „Poslanci chtějí zjednodušení energetických štítků“ a odkazy v pravém sloupci  

 TZ „Energetická účinnost domácích spotřebičů“ a odkazy v pravém sloupci 

 TZ „Návrhy Evropské komise v označování energetické účinnosti“ 

 Infografika Spotřeba energie 
 
 

4. Geo-blocking 
 
Obsah videa: 
Obsahem tohoto videa by mělo být především vysvětlení pojmu „geo-blocking“ - co znamená, koho 
se týká, co se má změnit. Můžete uvést příklady z vlastní zkušenosti a vyjádřit svůj názor k této 
problematice. 
 
Zdroje pro čerpání informací:  

 TZ Evropské komise „Komise navrhuje nová pravidla elektronického obchodu, která 
spotřebitelům a podnikům umožní plně využívat výhod jednotného trhu“ 

 TZ EP „Návrhy k budování jednotného digitálního trhu jsou správným krokem“ 

 Euroskop Geo-blocking  

 Geo-blocking: Podkladový materiál k debatě ze dne 4. 4. 2016 v Evropském domě 

 Evropská komise Geo-blocking (EN verze)  

 Evropský parlament Geo-blocking (EN verze) 
 
 

5. Rozhodování v EU 
 
Obsah videa: 
Obsahem tohoto videa by mělo být vysvětlení, jak se rozhoduje v Evropské unii, jak se navzájem 
ovlivňují tři základní instituce EU (Evropský parlament, Evropská komise a Rada Evropské unie), 
neměli byste zapomenout, jakou pozici mají občané EU v procesu rozhodování. 
 
Zdroje pro čerpání informací: 

 Video „Jak funguje Evropský parlament“ 

 Leaflet EP v kostce s grafikou „Jak se rozhoduje v EU“ 

 Kontrolní pravomoci Evropského parlamentu 

 Pravomoci a postupy Evropského parlamentu 

 Video „Kolečko po hlavních evropských institucích“ 

 Infografika „Abeceda orgánů EU“ 
 
 
 
 
 

•%09http:/www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160701STO34326/energetick%C3%A1-%C3%BA%C4%8Dinnost-poslanci-cht%C4%9Bj%C3%AD-zjednodu%C5%A1en%C3%AD-%C5%A1t%C3%ADtk%C5%AF
•%09http:/www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160701IPR34483/energetick%C3%A1-%C3%BA%C4%8Dinnost-dom%C3%A1c%C3%ADch-spot%C5%99ebi%C4%8D%C5%AF-ep-vyz%C3%BDv%C3%A1-k-ambici%C3%B3zn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-a-g-stupnici
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5350_cs.htm
•%09http:/www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160613STO31954/budeme-m%C3%ADt-nov%C3%A9-p%C5%99ehledn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD-energetick%C3%A9-%C5%A1t%C3%ADtky
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1887_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1887_cs.htm
•%09http:/www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160524IPR28816/n%C3%A1vrhy-k-budov%C3%A1n%C3%AD-jednotn%C3%A9ho-digit%C3%A1ln%C3%ADho-trhu-jsou-spr%C3%A1vn%C3%BDm-krokem-%C5%99%C3%ADk%C3%A1-ep
•%09https:/www.euroskop.cz/9007/27229/clanek/geo-blocking-dabel-je-skryt-v-detailech/
•%09http:/www.evropsky-parlament.cz/resource/static/files/20160404_geoblocking_reader_2_vystup-z-debaty-4.4.2016.pdf
•%09https:/ec.europa.eu/digital-single-market/en/geo-blocking-digital-single-market
•%09http:/www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20160114IPR09903/stop-geo-blocking-and-boost-e-commerce-and-digital-innovation-says-parliament
•%09http:/europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=c63b3fb7-db08-47b1-a82a-a63f0150277b
•%09http:/www.evropsky-parlament.cz/resource/static/files/informacni-kancelar-ep-plakat-a3-copy.pdf
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/20150201PVL00006/Kontroln%C3%AD-pravomoci
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/cs/20150201PVL00004/Legislativn%C3%AD-pravomoci
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=35cf564d-58c8-4b49-9531-a33000e22be2
•%09http:/www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20131128IFG28300/abeceda-evropsk%C3%A9-unie-infografika
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6. Volby do Evropského parlamentu 
 
Obsah videa: 
Ve videu na toto téma byste měli především vysvětlit, co jsou volby do Evropského parlamentu, kdo 
volí a kdo je volen, jak často a v jakém počtu, co jsou politické skupiny a kdo je tvoří. Můžete se 
věnovat překvapivým výsledkům ve volbách v roce 2014 v dané členské zemi nebo shrnout a 
okomentovat rozložení politických sil v Evropském parlamentu po volbách v roce 2014. Na závěr 
byste měli zhodnotit, zda jsou podle vás volby do Evropského parlamentu důležité a z jakého důvodu 
by měli občané volit.  
 
Zdroje pro čerpání informací:  

 Kampaň voleb do Evropského parlamentu v roce 2014  

 Infografika Volby do Evropského parlamentu 

 Výsledky ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2009 a 2014 

 Volby do Evropského parlamentu včetně zákonu o volbách do Evropského parlamentu 

 Video „Volíme budoucnost Evropy“ 

 

•%09http:/www.europarl.europa.eu/news/cs/top-stories/20130902TST18451/tentokr%C3%A1t-je-to-jin%C3%A9
•%09http:/www.europarl.europa.eu/news/cs/news-room/20140222IFG36704/kdy-kde-jak-co-je-dobr%C3%A9-v%C4%9Bd%C4%9Bt-o-evropsk%C3%BDch-volb%C3%A1ch-infografika
http://www.europarl.europa.eu/elections2014-results/cs/election-results-2014.html
http://www.evropsky-parlament.cz/cs/ep_a_vy/evropske_volby_2014.html
http://europarltv.europa.eu/cs/player.aspx?pid=4c478472-4fee-4eaa-b7df-a298014a1637

