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ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

Informace členům společnosti – možnost výběru časopisu
Vážená členko, vážený člene České geograﬁcké společnosti,
od kalendářního roku 2018 si každý člen může vybrat, zda chce v rámci členského poplatku odebírat časopis Geograﬁe (číslo 1–4 daného roku) či časopis Geograﬁcké rozhledy (čísla 3, 4, 5 a 1, 2 dvou ročníků, neb vydávání časopisu se kryje
se školním rokem). Výběr byl umožněn několikrát rozesílaným elektronickým
dotazníkem. Někteří z vás nevlastní e-mailovou adresu, či ji nemá sekretariát
společnosti k dispozici. Prosím tedy využijte libovolného kontaktu (elektronický: dana.ﬁalova@natur.cuni.cz, telefonický: 221 951 397, či klasické pošty: Česká
geograﬁcká společnost, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, 128 43 Praha 2)
a sdělte, o který časopis máte zájem v rámci členského poplatku a svou doručovací
adresu.
Základní podmínkou pro zaslání časopisu je samozřejmě zaplacený členský
příspěvek na daný kalendářní rok, který činí 600 Kč, pro studenty a důchodce
300 Kč. Čı́ slo účtu společnosti je 1921937329/0800 (Česká spořitelna a. s., Praha 1,
Václavské nám. 42; IBAN: CZ40 0800 0000 0019 2193 7329; SWIFT: GIBACZPX),
variabilnı́́ symbol (vaše evidenční číslo) již není třeba udávat, neb se zobrazuje
jméno plátce (pokud za vás platí jiná osoba či společnost, prosím o sdělení jména
plátce na e-mailovou adresu).
Pokud nemáte zájem v ČGS dále setrvat, prosı́ m, podejte zprávu na sekretariát
pomocí výše uvedených kontaktních údajů. Běžnou praxı́ je informovat o aktuálnı́ m děnı́ v ČGS členy prostřednictvím elektronické pošty (např. formou Geograﬁckého newsletteru), ale bohužel adresář sekretariátu nenı́ úplný a plně aktuálnı́ ,
proto, prosı́ m, pokud došlo ve vašem případě ke změně e-mailové adresy, nebo
z jakéhokoli důvodu nedostáváte elektronické zprávy z ČGS, zašlete váš kontakt
na e-mail: dana.ﬁalova@natur.cuni.cz. Děkujeme.
Dana Fialová
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Zprávy z jednání Hlavního výboru ČGS
Hlavní výbor ČGS zasedal v červnu 2017 a v lednu 2018. V červnu jsme se věnovali
především organizačnímu a právnímu ukotvení Národního geograﬁckého komitétu (NGK), který dosud působil mimo ČGS. Z hlediska potřeby reprezentace vůči
IGU a možnosti hrazení členských příspěvků prostřednictvím fondů Akademie
věd byl NGK zařazen jako samostatná sekce České geograﬁcké společnosti. Jedním
z hlavních bodů červnového jednání bylo dokončení transformace oborového časopisu Geograﬁcké rozhledy. Hlavní výbor ČGS na návrh šéfredaktora Geograﬁckých rozhledů jmenoval v červnu 2017 novou redakční radu, kde jsou zastoupena
všechna významná geograﬁcká pracoviště a nová redakční rada se ihned ujala své
práce. Po stručné diskuzi ke sponzoringu a představení aktivit ČGS požádal HV
S. Krata, aby zahájil jednání o novém konceptu stránek ČGS a na příštím jednání
HV ČGS o této problematice informoval.
V pořadí deváté zasedání HV ČGS se konalo v Praze 23. ledna 2018. S jistou
mírou potěšení, ale i strachu a velké odpovědnosti HV přijal zprávu, že evropský
kongres geograﬁckých společností EUGEO proběhne v Praze v létě 2021. Hlavní
výbor přijal zprávu o hospodaření a odsouhlasil rozpočet ČGS na rok 2018. HV
schválil založení nové sekce Aplikované geograﬁe a věříme, že se iniciátorům
podaří získat dostatečně velký počet zájemců o členství jak v sekci samotné, tak
potažmo i nových členů ČGS. Potřebné kontakty a informace o nové sekci jsou
uvedeny i v tomto čísle Informací ČGS (následující příspěvek, pozn. red.).
Jako každý rok i letos jsme doplnili informace do výroční zprávy ČGS pro Radu
vědeckých společností a děkujeme všem pobočkám a sekcím, které včas dodaly
informace o své činnosti. Ukazuje se, jak bohatá je činnost ČGS. Na základě analýzy
současného stavu naší webové stránky HV doporučil investovat částku 70 000 Kč
do modernizace webové stránky ČGS. Další body jednání se pak týkaly stavu vydávaných časopisů ČGS, ediční řady Geographica a pravidelných akcí, na kterých se
ČGS podílí nebo je sama organizuje, jako je Zeměpisná olympiáda, Dny geograﬁe
a Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci (SVP).
Ukazuje se, že jednou z největších bariér dalšího rozvoje naší společnosti je
na jedné straně nedostatek ﬁnančních prostředků, které by šlo investovat do těchto projektů, a na druhé straně nedostatek dobrovolníků nebo členů ČGS, kteří by
byli ochotni bez nároku na odměnu nebo se zanedbatelnou odměnou zajišťovat
projekty ČGS.
Radim Perlín, vědecký tajemník ČGS
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Nová sekce České geograﬁcké společnosti
V rámci úsilí o poznávání, hledání a prosazování geograﬁe při řešení praktických
problémů se ve více směrech etablovala i v Česku aplikovaná geograﬁe. Například
už v roce 2003 se v učebnici S. Mirvalda a kol. nachází šest témat v rámci kapitoly
Aplikovaná geograﬁe. Podobně i v učebnici zeměpisu pro střední školy sestavené
I. Bičíkem a B. Janským z roku 2007 byly nově zařazeny tematické celky Krajina
a životní prostředí a Aplikovaná geograﬁe (čtyři témata). Aplikovanou geograﬁi
nalezneme proto často i jako součást vzdělávacích programů středních škol: např.
A. Ruda na Gymnáziu v Přerově speciﬁkuje aplikovanou geograﬁi dílčími tématy: Geoinformační technologie, Regionální rozvoj a Územní plánování. Obdobně
nalezneme aplikovanou geograﬁi v plánech Školního komplexu na Mendelově
náměstí v Brně, Gymnázia v Třeboni, Akademie Světlá nad Sázavou a Gymnázia
v Kyjově. J. Herink (2009) ve studii pro portál RVP vymezuje aplikovanou geograﬁi
jako vědu, která „… participuje na výzkumech prostředí s ostatními vědními obory
jako interdisciplinární program“.
Na Masarykově univerzitě je už dnes možné studovat magisterský studijní obor
Aplikovaná geograﬁe (předchází mu bakalářský studijní obor Aplikovaná geograﬁe
a geoinformatika). Zmínky o aplikované geograﬁi nalezneme i v programech geograﬁe a publikacích na Západočeské univerzitě v Plzni (Ježek 2004), na Jihočeské
univerzitě i Univerzitě v Hradci Králové (Navrátil 2012). Na Univerzitě obrany,
na katedře vojenské geograﬁe a meteorologie je Aplikovaná geoinformatika kurzem v rámci jejího pedagogického zaměření.
Na Technické univerzitě v Liberci je více než desetiletí rozvíjen bakalářský
program Aplikovaná geograﬁe v úzké kooperaci s institucemi regionu (Krajská
hygienická stanice, Krajský úřad, ﬁrma HERE WeGo maps apod.). Podobnou spolupráci má více geograﬁckých pracovišť, ale vzájemná informovanost o možnostech
aplikací geograﬁe chybí. Proto zakládáme sekci České geograﬁcké společnosti
pro aplikovanou geograﬁi, která by měla být především platformou pro výměnu zkušeností a nápadů, jak využít geograﬁi v praxi a jak (lépe) žádat o různé
projekty ve spolupráci s praxí. Výsledkem takovýchto setkání bude i případné
společné publikování v odborných časopisech zaměřených na aplikovanou geograﬁi – Applied Geography (Elsevier) nebo Papers in Applied Geography (Taylor
& Francis). Domníváme se proto, že podobná platforma najde uplatnění i mezi
stávajícími členy ČGS.
Hlavním zaměřením budoucí sekce bude organizace pravidelných seminářů
věnovaných identiﬁkaci a prezentaci problémů aplikované geograﬁe a problémů
různých institucí (veřejného, vládního, nevládního i privátního sektoru) s geograﬁckými aspekty přímo v regionech. Důležitou součástí bude zabezpečení
účasti odborníků z praxe na těchto setkáních z různých negeograﬁckých institucí. Dobrým příkladem úspěšného spojení odborníků z praxe a akademiků může
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být například workshop „Mapa a aplikovaná geograﬁe“, který jsme pořádali jako
doprovodnou akci 22. Kartograﬁcké konference v Liberci.
Mezi nejbližší plánované akce sekce Aplikované geograﬁe ČGS je seminář „Humánně-geograﬁcká témata v aplikované geograﬁi“. Půjde o jednodenní seminář
s několika prezentacemi a diskuzí o tom, co může aplikovaná geograﬁe v dnešní
době řešit. Akce se koná pod záštitou sekce Aplikované geograﬁe ČGS, Liberecké
pobočky ČGS a katedry geograﬁe TUL. Uskuteční se dne 26. dubna 2018 od 10:30
v učebně FP TUL P204 (Komenského třída 2, Liberec).
Máte-li zájem o spolupráci s touto nově etablovanou sekcí, prosím kontaktujte
mne e-mailem kamil.zagorsek@tul.cz.
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Kamil Zágoršek, předseda sekce Aplikované geograﬁe při ČGS

Analýza členské základny a nově registrovaných členů ČGS
Přesně před třemi roky, konkrétně 25. února 2015, vyplnila první osoba přihlášku k individuálnímu členství (dále jen členství) v České geograﬁcké společnosti
(ČGS) pomocí elektronického webového formuláře. Do té doby bylo možné stát
se členem ČGS pouze vyplněním papírového formuláře. Postupná elektronizace
geograﬁcké společnosti začala již v říjnu 2005, kdy byly spuštěny první webové
stránky, v září 2010 vstoupila ČGS i na pole sociálních sítí a od podzimu 2012 je
pravidelně rozesílán Geograﬁcký newsletter.
Elektronická forma přihlášky ke členství nejen proces registrace usnadnila,
ale rovněž pomohla zjednodušit samotnou evidenci, neboť vyplněné údaje v elektronickém formuláři rovnou „propadávají“ do souhrnné tabulky. Do 26. února
2018 bylo takto evidováno 86 nových přihlášek, z nichž se po úhradě členského
poplatku stalo novými členy 74 z přihlášených. Papírovou formou se za stejné
období přihlásilo pouhých 5 osob. Změny v počtech členů se však dějí v obou
směrech. O některé členy přichází ČGS přirozenou cestou (úmrtím), jiní oznámí,
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Tab. 1 – Struktura členské základny ČGS podle sekcí
Sekce ČGS

Počet členů
celkem ²

Socioekonomické geograﬁe (SG)
Fyzická geograﬁe (FG)

212

z toho nových
53

Průměrný
věk ³
38,0

Zastoupení žen
celkem ²
69

v%
32,5

68

7

42,4

16

23,5

120

33

38,2

32

26,7

Historické geograﬁe
a environmentálních dějin (HG)

37

9

34,5

11

29,7

Polární (Pol)

11

4

58,2

2

18,2

Kartograﬁe a geoinformatiky (Kart)

44

11

37,0

10

22,7

Geograﬁckého vzdělávání (Vzd)

58

14

42,1

17

29,3

Regionální geograﬁe (RG)

Aplikované geograﬁe (AG) ¹
Neuvedeno
CELKEM

7

3

97

0

465

74

47,7
102
44,3

0
27
140

0,0
—
30,1

Zdroj dat: databáze členské základny ČGS (stav k 26. 2. 2018). Poznámky:
¹ Nově ustanovená sekce Aplikované geograﬁe má aktuálně 13 členů, avšak 6 z nich dosud nejsou členy ČGS.
² Tabulka je sestrojena podle jednotlivých sekcích ČGS. U 97 členů není evidována příslušnost k žádné sekci (z toho
u 27 žen), u 139 členů je naopak uvedena příslušnost k více než jedné sekci, proto nedává součet 465 (resp. 140).
³ Datum narození, ze kterého byl odvozen aktuální věk, nebylo evidováno u 13 členů, u 97 příslušnost k sekci,
u 8 členů obojí.

že o členství již nemají zájem, případně, pokud již několik let nebyly uhrazeny
členské příspěvky a tito členové nereagují na výzvu elektronickou či klasickou
poštou, je jejich členství ukončeno a z databáze členů ČGS jsou vyřazeni. Ročně se
jedná do přibližně 10 členů. Aktuálně má Česká geograﬁcká společnost 465 členů,
ročně se členská základna rozroste přibližně o 15 geografů a geografek.
Následující příspěvek analyzuje strukturu členské základny ČGS z demograﬁckého (pohlaví a věk), tematického (sekce ČGS) a územního hlediska (pobočky
ČGS). Za nové členy přitom budou považováni ti, kteří se od roku 2015 přihlásili
právě prostřednictvím elektronického webového formuláře.
Struktura podle sekcí
Nejpočetnější sekcí, tedy sekcí, ke které deklarovalo příslušnost 45,6 % členů ČGS,
byla sekce Socioekonomické geograﬁe, s přibližně polovičním počtem členů pak
sekce Regionální geograﬁe (tab. 1). Stejný trend můžeme zaznamenat také u nově
registrovaných členů. Co do počtu členů je nejmenší sekcí ČGS sekce Polární. Ta
má zároveň také nejstarší členskou základnu, která však díky nově registrovaným členům v posledních 3 letech výrazně omládla z průměrného věku 70,0
na „pouhých“ 58,2 roků. Druhou nejstarší sekcí je nově vzniklá sekce Aplikované
geograﬁe (47,7 roků), jejíž počet členů se však v nejbližší době ještě navýší. Za poněkud překvapivou lze považovat skutečnost, že nejmladší sekcí ČGS je právě
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Tab. 2 – Struktura členské základny ČGS podle poboček

Pražská-středočeská
Jihočeská

SG

FG

RG

HG

Pol

Kart Vzd

AG ¹

Počet členů

Prů- Zastoupení žen
měrný
celkem z toho
celkem v %
věk ³
nových

121

17

52

19

2

10

26

0

212

31

42,1

81

38,2

8

2

6

0

0

1

1

0

18

1

45,1

4

22,2

Západočeská

6

3

5

2

0

1

2

0

16

2

47,4

6

37,5

Severočeská

15

7

12

7

2

8

3

0

35

15

34,8

5

14,3

Liberecká

5

2

5

0

1

1

4

4

12

4

42,8

2

16,7

Východočeská ²

1

0

2

0

3

0

1

0

9

0

56,8

4

44,4

Jihomoravská

28

17

19

4

2

11

15

2

77

14

48,4

18

23,4

Středomoravská

13

15

14

5

0

11

5

0

49

5

42,8

14

28,6

Moravskoslezská

15

5

5

0

1

1

1

1

37

2

52,4

6

16,2

212

68

120

37

11

44

58

7

465

74

44,3

140

30,1

CELKEM

Zdroj dat: databáze členské základny ČGS (stav k 26. 2. 2018). Poznámky:
¹ Nově ustanovená sekce Aplikované geograﬁe má aktuálně 13 členů, avšak 6 z nich dosud nejsou členy ČGS.
² Východočeská pobočka není v současné době aktivní, proto také nebyl evidován žádný nový člen.
³ Datum narození, ze kterého byl odvozen aktuální věk, nebylo evidováno u 13 členů.

sekce Historické geograﬁe a environmentálních dějin (HG), což však souvisí s jejím velkým rozvojem v posledních několika letech, zejména v Pražské-středočeské
a Severočeské pobočce (s působností na území Ústeckého a Karlovarského kraje)
(tab. 2). Sekce HG byla rovněž ustanovena poměrně nedávno (v roce 2003), což
může mít též vliv na výrazně mladší strukturu jejích členů. Relativně nejméně
nových členů získala za poslední 3 roky sekce Fyzické geograﬁe. Oproti ostatním
sekcím představují noví členové pouhou desetinu všech členů této sekce.
Poměrně populárním ukazatelem bývá v poslední době sledování genderového
zastoupení. Můžeme říci, že 30% podíl žen (geografek) v České geograﬁcké společnosti je uspokojivý. S geograami se nejčastěji setkáme v sekci Sociální geograﬁe
(50 % všech žen). V sekcích, které jsou technicky náročnější (Fyzická a Polární
geograﬁe, Aplikovaná geograﬁe, Kartograﬁe a geoinformatika), jsou výrazněji
zastoupeni muži. Z tab. 1 je však zřejmé, že se jedná o počty v řádech jednotek,
a tedy je otázkou, zda je takový úsudek relevantní.
Struktura podle poboček
Na rozdíl od příslušnosti k sekci, resp. k sekcím, byla příslušnost k pobočce evidována u všech členů ČGS. U tří členů byla deklarována příslušnost k právě dvěma
pobočkám, s čímž se šlo jednoduše datově vypořádat s přihlédnutím na místo
aktuálního působení. Otázkou je, kam ve struktuře poboček spadá Kraj Vysočina.
Podle dat z databáze se geografové z Vysočiny hlásí k místům svého pracovního
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působiště či místa studia, které je zpravidla mimo kraj. Absolutní počty samozřejmě souvisí i s koncentrací obyvatel a vzdělávací funkce, proto jsou Pražská-středočeská a Jihomoravská pobočka právě ty s nejvyšším počtem členů.
Z tab. 2 je na první pohled zřejmá specializace jednotlivých poboček, která je
do velké míry odvislá od zaměření kateder na krajských univerzitách. Zároveň je
však nutné mít vždy na paměti, že členové ČGS nejsou pouze studenti a akademici,
ale také učitelé a odborníci z praxe, a tak výše uvedené platí pouze v omezené míře.
Relativně nejvíce kartografů najdeme ve Středomoravské (s působností na území Olomouckého kraje) a Severočeské pobočce, i když podobné počty kartografů
mají i pobočky se sídlem ve dvou největších městech Česka. Polární sekce je dominantní v dnes již neexistující Východočeské pobočce (s působností na území Královéhradeckého a Pardubického kraje), nově vzniklá sekce Aplikované geograﬁe
má svoje jádro v Liberecké pobočce. Historická geograﬁe je nejvíce zastoupena
v Pražské-středočeské a Severočeské pobočce, fyzická geograﬁe pak kromě české
a moravské metropole zejména ve Středomoravské pobočce. Zcela zřejmá je dominance Pražské-středočeské a Jihomoravské pobočky v oblasti geograﬁckého vzdělávání. Sekce SG a RG jsou početně nejvíce zastoupeny téměř ve všech pobočkách.
Dynamický rozvoj členské základny je v současnosti patrný v Severočeské a Liberecké pobočce. Zatímco v Liberci se jedná o důsledek znovuobnovení pobočky
v červnu 2016 (více informací lze nalézt ve starším čísle Informací ČGS 36, 1, 67, pozn.
red.), v Ústí nad Labem se jedná o rozšiřování členské základny mladšími kolegy
a studenty, o čemž svědčí také ukazatel průměrného věku. Obě tyto pobočky však
mají shodně vysoce podprůměrné zastoupení žen (okolo 15 %).
Vycházíme-li z předpokladu, že nově registrovaní členové jsou nejčastěji
ve věku 25–29 let (obr. 1), pak dojdeme k závěru, že tito jsou zejména studenti a absolventi magisterského a postgraduálního studia. Z tohoto důvodu mají nejvíce
nových členů právě pobočky se sídly v Praze a v Brně, neboť zde studuje absolutně
vyšší počet studentů těchto typů studia než na univerzitách v jiných krajských
městech. Z hlediska průměrného věku je postavení Moravskoslezské pobočky
problematické, členská základna vykazuje ze všech aktivních poboček nejvyšší
průměrný věk a relativně (ale i absolutně) nejmenší počet nově registrovaných
členů. Vysoce podprůměrný je v Moravskoslezské pobočce i podíl žen (geografek).
Naopak nejvyšší podíl geografek je v Pražské-středočeské a Západočeské pobočce.
Je však korektní poznamenat, že tento příspěvek se zabývá pouze analýzou členů České geograﬁcké společnosti. Existují však i další české odborné společnosti,
ve kterých se geografové sdružují, např. Česká kartograﬁcká společnost (ČKS),
Česká asociace pro geoinformace (ČAGI), Česká demograﬁcká společnost (ČDS),
Česká asociace geomorfologů (ČAG), Česká společnost pro krajinnou ekologii
(IALE-CZ) a další. Mnoho geografů je zároveň členy ČGS i dalších společností, ale
jsou i geografové, kteří jsou členy pouze jiných společností a již ne ČGS. Členství
je vždy výsledkem svobodného rozhodnutí, kým se geografové cítí být více, a zda
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Obr. 1 – Struktura členské základny ČGS podle pohlaví, věku a délky členství v ČGS
Zdroj dat: databáze členské základny ČGS (stav k 26. 2. 2018)

v členství v konkrétní společnosti pociťují nějaký osobní beneﬁt. Pravdou zůstává,
že výše uvedené odborné společnosti spolu kooperují a o pořádaných akcích se
navzájem informují.
Struktura podle pohlaví a věku
Možná by se mohlo zdát, že nově registrovaní členové budou výhradně mladí studenti nebo čerství absolventi, nicméně není tomu tak zcela (obr. 1). Kromě studentů bakalářského, ale častěji magisterského a doktorského studia, jsou mezi novými
členy ve věku 30+ geografové z rozvíjejících se poboček a sekcí ČGS, pracovníci
spolupracujících „negeograﬁckých“ pracovišť a čerství akademičtí pracovníci. Novými členy se stávají nejčastěji muži (78,4 %) ve věkové skupině 25–29 let (32,4 %).
Pokud bychom srovnali tuto věkovou pyramidu s těmi demograﬁckými, pak
musíme uznat, že její tvar je velmi progresivní, neboť její (členská) základna je
široká a za poslední 3 roky se ještě více rozšířila.
Závěr
Prezentovaná analýza členské základny ČGS poukazuje na schopnost propagovat
členství mezi studenty a absolventy, aktivizovat je a ukazovat jim výhody členství
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(např. záštita a podpora pořádaných akcí, zisk odborných časopisů nebo přístup
k informacím o dění v geograﬁcké obci). Aktuálně širokou členskou základnu
je však třeba si hýčkat, aby byla „naděje dožití“ (v našem případě zájem o setrvání v ČGS v podobě placení členských příspěvků) co nejvyšší. Budoucí výzvou
bude zaujmout nové mladé členy ČGS natolik, aby i po ukončení studia a vstupu
do praktického pracovního života viděli v členství stále smysl.
Jednou z takových cest může být i aktuálně nabízená možnost výběru časopisu,
který v rámci členského příspěvku geografové zdarma společně s časopisem IČGS
dostávají. Ne všichni aktuální členové se totiž pohybují v akademickém prostředí
a raději si přečtou popularizační vědecké články než články impaktované. Pokud
již dříve odebírali časopis Geograﬁcké rozhledy, mohou tak aktuálně v rámci
členského příspěvku dosáhnout úspory. Podobných kroků, jak zaujmout budoucí a udržet stávající členy, by mělo být do budoucna samozřejmě více. Zda se to
podaří, uvidíme na postupném rozšiřování pyramidy ve střední a spodní části.
V neposlední řadě je však třeba mít na paměti, že vztahy v odborné společnosti
jsou také vztahy mezilidské. Zájem o vstup či setrvání ve společnosti je rovněž
výsledkem toho, že máme možnost se v ní setkávat s osobami s podobnými zájmy,
názorem a s nimiž si máme lidsky co říci.
Hana Bednářová

Soutěž o nejlepší studentskou práci SVP 2017
ČGS pořádá každoročně soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci (SVP).
Letošní ročník soutěže se uskutečnil dne 13. října 2017 na Pedagogické fakultě
Masarykovy univerzity. Jednotlivé pobočky ČGS nominovaly do celostátního kola
soutěže celkem 24 studentských prací z celého Česka. Mezi účastníky byla i jedna
zástupkyně ze sousedního Slovenska, konkrétně z Nitry.
Velký dík patří členům hodnotící komise, kteří se zhostili nelehkého úkolu, a to
z přihlášených prací vybrat ty nejlepší. Komise zasedla pod předsednictvím S. R. Kučerové (PřF UJEP Ústí nad Labem) ve složení: P. Daněk (PřF MU Brno), P. Knecht
(PdF MU Brno), P. Mackovčin (PřF UP Olomouc), K. Vilinová (FPV UKF Nitra).
Vyhlášeno bylo 5 nejlepších prací. Na 5. místě se umístil Martin Mašek (TU
Liberec) s prací Měření jasu noční oblohy a jeho geograﬁcké aspekty, na 4. místě se
umístil Martin Bartůněk (UJEP Ústí nad Labem) s prací Geograﬁcké aspekty urbanonymie na příkladu města Děčín. Na pomyslných stupních vítězů se umístili:
na 3. místě Vít Volný (UK Praha) s prací Srovnání albánského a srbského pan-nacionalismu, na 2. místě Jiří Mašek (UK Praha) s prací Vytvoření a interpretace lokální
letokruhové chronologie borovice lesní a na 1. místě pak Tomáš Tuháček (UP Olomouc)
s prací Index podlažní plochy budov v Olomouci.
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Obr. 1 – Účastníci soutěže SVP 2017 s hodnotící komisí. Zleva: P. Daněk, P. Knecht, S. R. Kučerová,
M. Bartůněk, J. Mašek, T. Tuháček, V. Volný, M. Mašek, P. Mackovčin. Foto: L. Lněnička.

Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za účast v celostátním kole
soutěže. Doufáme, že to pro ně byla zajímavá a cenná zkušenost. Regionálním garantům soutěže děkujeme za nominace soutěžních prací. Velký dík patří hodnotící
komisi, zejména pak lokálnímu organizátorovi letošního ročníku, P. Knechtovi,
za zabezpečení bezproblémové organizace soutěže.
Již dnes se těšíme na setkání na dalším ročníku SVP v příštím roce.
Vít Jančák

20. ročník Zeměpisné olympiády je v plném proudu
Ve školním roce 2017/2018 se koná již dvacátý ročník Zeměpisné olympiády. Během ledna 2018 probíhala školní kola ve všech kategoriích (A–D), jejichž vítězové
postoupili do kol okresních. Ta se uskutečnila ve všech okresech dne 20. února
2018 (s výjimkou těch, kde v tomto termínu probíhaly jarní prázdniny). Z každého
okresu následně postoupili nejúspěšnější řešitelé do kol krajských, která se uskutečnila pro celé Česko dne 28. března 2018. Nejvyšší (celostátní) kolo proběhne
tradičně v Praze, na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, ve dnech
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23.–24. dubna 2018. Během tohoto celostátního kola budou soutěžící řešit mimo
jiné i terénní úkoly v zázemí Prahy, konkrétně se vydají do Jílového u Prahy. Zde
se díky podpoře vedení města a zdejší základní školy podařilo zajistit pro soutěžící
zázemí i krátký doprovodný program.
Do 20. ročníku vstoupila Zeměpisná olympiáda s mnoha změnami, z nichž
nejvýznamnější byla téměř kompletní obměna organizačního týmu, včetně pozice hlavního organizačního garanta. Pro letošní ročník sestavují testové úlohy
odborníci napříč geograﬁckými pracovišti celého Česka (Brno, České Budějovice,
Praha, Ústí nad Labem). Další novinkou je možnost zapojení se do druhého ročníku doplňkové soutěže „O nejlepší mapu na geograﬁcké téma“ již pro účastníky
krajského kola v kategoriích C a D. Tato aktivita navazuje na loňský první ročník
pořádaný v rámci celostátního kola, kdy soutěžící mohli v jeho průběhu odevzdat
vlastnoručně vyhotovenou mapu na libovolné téma. Soutěžní mapy pak hodnotily dvě komise (geograﬁcká a kartograﬁcká), které vyhlásily vítěze v kategoriích
„mapa s nejlepším geograﬁckým obsahem“, „mapa s nejlepším kartograﬁckým
obsahem“ a „celkově nejlepší mapa“.
Zeměpisná olympiáda se také rozhodla podpořit projekt MAAPPI (www.
maappi.com), který se věnuje získávání ﬁnančních prostředků pro děti trpící
Aspergerovým syndromem.
Pro soutěžící je rovněž důležitou informací, že celá řada vysokých škol v Česku
odpouští během přijímacího řízení na geograﬁcké obory přijímací zkoušky úspěšným řešitelům Zeměpisné olympiády. Jednotlivé vysoké školy mají určená vlastní
kritéria pro upuštění od přijímací zkoušky. Jejich přehled, včetně všech dalších
důležitých informací, naleznete na webu olympiády www.zemepisnaolympiada.
cz. Zde jsou také uvedeny kontakty na garanty soutěžních kategorií či vyhlášení
a propozice k jednotlivým kolům.
Všem soutěžícím přejeme při řešení letošního ročníku hodně úspěchů a těšíme
se na setkání při celostátním kole.
Za organizační tým
Jakub Jelen, hlavní organizační garant ZO

