
ZPRÁVY Z ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI

 informace čgs 39/2 (2020)

 Informace členům společnosti

Vážená členko, vážený člene České geografické společnosti, pokud u Vás nastala 
jakákoli změna v osobních údajích – změna příjmení, kontaktní adresy, e-mailu, 
pracoviště, prosím, sdělte danou skutečnost sekretariátu. Využijte libovolného 
kontaktu (elektronického: dana.fialova@natur.cuni.cz, telefonického: 221 951 397, 
či klasické pošty: Česká geografická společnost, z. s., Přírodovědecká fakulta, 
Univerzita Karlova, Albertov 6, 128 00 Praha 2). Někteří stále ještě nemají uhra-
zen členský poplatek na tento kalendářní rok, který činí 600 Kč, pro studenty 
a důchodce 300 Kč. Číslo 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, prosím, podejte zprávu na sekretariát pomocí výše uvedených kontaktních 
údajů. Děkujeme.

Chystáte na vašem pracovišti nějakou zajímavou akci, hledáte spolupracovníka, 
objevil se někdo z vašich kolegů v médiích? Podělte se o tuto informaci s geogra-
fickou obcí. Stačí zaslat informaci v podobě dvou vět, přílohy a ideálně fotografie 
na adresu info@geography.cz a bude zveřejněna na webu ČGS (www.geography.cz) 
a Facebooku (www.facebook.com/ceskageografickaspolecnost). Všichni členové 
ČGS, kteří udali svou aktuální elektronickou adresu, pak budou o akcích infor-
mováni pomocí newsletteru, který je rozesílán minimálně jedenkrát do měsíce.

Dana Fialová
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 Zpráva o zasedání Hlavního výboru České geografické společnosti

Na konci června 2020 se jako již tradičně sešel HV ČGS ke svému dalšímu jednání 
na pražském Albertově. V programu zasedání bylo diskutováno celkem 14 různých 
bodů týkajících se života naší společnosti i obecných problémů české geografie. 
Jeden z hlavních bodů se týkal organizace Výroční konference ČGS v Plzni, jejíž 
přípravy byly ovlivněny jarní koronavirovou epidemií. I přes všechna možná 
omezení však bylo deklarováno, že se konference uskuteční v původním termínu 
i rozsahu. V dalším klíčovém bodě představil Zdeněk Čermák, hospodář ČGS, zprá-
vu o hospodaření společnosti. Z dalších významných bodů pak lze zmínit zejména 
přípravy konference EUGEO, která se uskuteční na přelomu června a července 
2021 v Praze, nebo zprávy ze studentské organizace EGEA připravující mimo jiné 
sborník z konference konané v Česku v roce 2019. Jakub Jelen, organizační garant 
ZO pak referoval o nesnázích při organizaci letošní Zeměpisné olympiády, kterou se 
ovšem podařilo zvládnout online formou. Všechny další informace k činnosti naší 
společnosti jsou tradičně dostupné na webových stránkách (www.geography.cz) 
a na našem facebookovém profilu (@ceskageografickaspolecnost).

Stanislav KraO
vědecký tajemník ČGS

Účastníci soutěže o nejlepší bakalářskou práci 2020. Foto: M. Ouředníček.



 zprávy z české geografické společnosti 59

Výsledky soutěže O nejlepší studentskou vědeckou práci 2020

Dne 8. září 2020 se v rámci Výroční konference České geografické společnosti 
v Plzni uskutečnilo finále každoroční soutěže O nejlepší studentskou vědeckou 
práci. Celkem bylo přihlášeno 15 bakalářských prací z různých geografických 
disciplín, které v rámci soutěže jejich autoři prezentovali před odbornou komisí 
složenou ze zástupců téměř všech poboček ČGS. 

Vítězkou letošního ročníku se stala Anna Krusová (katedra aplikované geo-
informatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova) s prací 
Tematický atlas pražských ostrovů. Druhé místo vybojoval Pavel Mlýnek (katedra 
geografie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem) 
s prací Propojení a kartografická vizualizace dat nesourodých datových souborů 
a na třetím místě se umístil Daniel Doležal (katedra geografie, Přírodovědecká 
fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci) s prací Geografická analýza lokalit 
strachu z kriminality na území města Přerov. 

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům gratulujeme.

Jakub Jelen

 Nevšední ročník Zeměpisné olympiády

Letošní 22. ročník Zeměpisné olympiády probíhal opravdu v netradičním pojetí. 
I přes to, že se první polovina uskutečnila dle klasické šablony, tj. do konce ledna 
2020 jednotlivé školy uspořádaly školní kola a v polovině února proběhla kola 
okresní, po oznámení mimořádných opatření souvisejících s epidemií Covid-19 
na počátku března došlo k mnoha změnám. Nedlouho po vyhlášení karanténních 
opatření a uzavření škol byly všechny oborové soutěže postaveny před rozhodnutí, 
zda již rozběhlé ročníky zrušit či zachovat. Toto rozhodování bylo nelehké jednak 
z důvodu nejistého epidemiologického vývoje, ale především proto, že Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy zaslalo všem organizátorům soutěží dopis, 
ve kterém doporučovalo všechny soutěže do konce školního roku zrušit a zároveň 
oznamovalo okamžité zastavení dotačních titulů určených na podporu soutěží. 

Organizační tým Zeměpisné olympiády se rozhodnul i přes tuto nepříznivou 
situaci soutěž nezrušit a uskutečnit jí alternativním způsobem. Proto započaly 
přípravy na krajské kolo distanční formou. I přes to, že došlo k posunu termínu 
konání, toto kolo skutečně v květnu proběhlo v online podobě. Zároveň došlo 
k zachování struktury soutěže, která byla rozdělena dle klasického modelu na tři 
části: práce s atlasem, test geografických znalostí a praktická část. V rámci práce 
s atlasem mohli soutěžící využívat bezplatnou licenci digitálních atlasů světa 
a Česka, kterou do soutěže poskytli partneři olympiády Nakladatelství Kartografie 
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Praha, a. s. a Nakladatelství FRAUS. V praktické části pak soutěžící v kategorii D 
vytvářeli vlastní kartogramy, které následně skenovali a odesílali k hodnocení. 
Celé kolo proběhlo v prostředí Google Forms, které je bezplatné a nevyžaduje 
speciální registrace ani instalace dalšího so�waru. Krajského kola se zúčastnilo 
téměř 800 soutěžících, a i přes občasné technické potíže vše proběhlo v pořádku 
a výherci se mohli kvalifikovat do kola celostátního. 

Celostátní kolo se uskutečnilo poslední týden v červnu, přičemž vzhledem 
k omezeným finančním možnostem bylo rozhodnuto o jeho rozdělení na dvě části. 
V pondělí 22. června 2020 proběhla distanční část – práce s atlasem a test geogra-
fických znalostí a v sobotu 27. června 2020 pak prezenční část – práce v terénu. 
Distanční část proběhla v podobném duchu jako krajské kolo, tedy opět s pomocí 
digitálních atlasů v online prostředí. Prezenční část pak stejně jako v předcho-
zích letech probíhala v Jílovém u Prahy, kde byl ve spolupráci s vedením města 
a zdejší základní školou připraven nejen program pro soutěžící, ale i pro jejich 
doprovod, kterým se letos stali především rodiče. Soutěžící řešili v terénní části 
úlohy zaměřené na geologii, nakládání s odpady, územní plánování či regionální 
rozvoj. Po obědě je pak čekal multimediální test. Jejich doprovod měl možnost 
strávit příjemný den ve městě při prohlídce radnice či dalších zajímavostí. Nad 
celou akcí převzal záštitu Pavel Pešek, starosta města Jílové u Prahy. 

Vzhledem k tomu, že prezenční část celostátního kola probíhala pouze jeden 
den, byly testy ihned na místě opravovány a v odpoledních hodinách došlo na slav-
nostní vyhlášení výsledků.

Organizační tým Zeměpisné olympiády. Foto: R. Durna.



 zprávy z české geografické společnosti 61

V kategorii C (8. a 9. třída ZŠ) se na stupních vítězů umístili: 
1. Adam Martin Rek (Gymnázium Jana Keplera, Praha 6)
2. Marek Dřínovský (Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem)
3. Matej Šmehýl (Gymnázium V. B. T. Slaný)

V kategorii D (střední školy) obsadili medailové pozice:
1. Jakub Vojtěch Roule (Soukromé gymnázium ARCUS s. r. o., Praha 9)
2. Martin Mlečka (Gymnázium Elgartova, Brno)
3. Lukáš Pulec (Gymnázium Cheb)

I přes mimořádná opatření a nelehké přípravy proběhlo celostátní kolo bez vět-
ších komplikací. Soutěžící i jejich doprovod strávili v Jílovém u Prahy příjemný 
den, všichni účastníci si odvezli zajímavé upomínkové předměty a vítězové pak 
hodnotné ceny. 

Bohužel byly vzhledem k epidemiologické situaci pro letošní rok zrušeny obě 
navazující mezinárodní soutěže (Mezinárodní geografická olympiáda – iGEO 
a Mezinárodní olympiáda věd o Zemi – IESO), na které vyjížděli vítězové kate-
gorie D. Českému týmu se však naskytla možnost účasti na Evropské geografické 
olympiádě (European Geography Olympiad – EGEO), která kvůli výše zmíněným 
opatřením proběhla distanční online formou ve dnech 29. a 30. srpna 2020. Po-
řádající institucí bylo srbské Regionální centrum pro talentovanou mládež při 
Fakultě geografie (University of Belgrade).

Od 1. září 2020 je vyhlášen 23. ročník Zeměpisné olympiády. Vzhledem k ne-
jistému vývoji epidemiologické situace je možné, že dojde opět k dílčím změnám. 
Řádný harmonogram by však měl vypadat podobně jako v předchozích letech. 
Školní kola jsou opět v kompetenci jednotlivých vyučujících, přičemž je možné vy-
užívat náměty a podporu publikovanou v předchozích číslech Geografických roz-
hledů (viz zdroje) nebo na webu soutěže. Okresní a krajská kola by měla probíhat 
na jaře roku 2021 a celostátní kolo pak koncem dubna na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy (PřF UK) v Praze na Albertově. Společně s novým ročníkem 
je také vyhlášeno další kolo doplňkové soutěže O nejlepší mapu na geografické 
téma (o podrobnostech letošního ročníku se dočtete v příspěvku na str. 62, pozn. red.). 

Bohužel koncem srpna vyšla v manuálu MŠMT, který se věnoval provozu škol, 
věta, která znejistila pořadatele (nejen) Zeměpisné olympiády. Ministerstvo přímo 
uvedlo, že: „Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT 
vyhlášeny.“ Toto oznámení vyvolalo vlnu nevole jak u pořadatelů soutěží, tak 
i u samotných soutěžících. Nikdo totiž nevěděl, co má přesně znamenat. Po vlně 
kritiky, sepsání otevřeného dopisu ministrovi školství (který k 22. srpnu 2020 
podepsalo více než 3 000 osob a přes tři desítky institucí) a publikování informace 
v několika celostátních novinách MŠMT prohlásilo, že uvedené usnesení ještě 
přehodnotí. Doufejme tedy, že se tak opravdu stane. Pokud chcete být informováni 



62 informace čgs 39/2 (2020)

o aktuálním dění, sledujte facebookový profil ZO: https://www.facebook.com/
zemepisnaolympiada. Veškeré další informace o ZO naleznete na webových strán-
kách www.zemepisnaolympiada.cz.

Na závěr je více než kdy jindy na místě poděkovat celému organizačnímu týmu, 
všem sponzorům, partnerům a kolegům za to, že i v této nelehké době dokázali 
svým úsilím Zeměpisnou olympiádu nejen udržet, ale zároveň i pozvednout zase 
o úroveň výše.

Jakub Jelen

Výsledky Mapové soutěže Zeměpisné olympiády 2020

Stalo se již tradicí, že účastníci Zeměpisné olympiády mají možnost prokázat své 
kartografické dovednosti účastí v doplňkové soutěži „O nejlepší mapu na geo-
grafické téma“. Tato doplňková soutěž probíhala ve školním roce 2019/2020 již 
počtvrté a mapu mohl zaslat kdokoliv, kdo se zapojil alespoň do školního kola 
olympiády. Soutěž je každoročně vyhlašována ve spolupráci s Českou kartogra-
fickou společností, přičemž finále probíhá v rámci celostátního kola Zeměpisné 
olympiády prezentací soutěžních map finalistů před odbornou porotou. Vzhledem 
k letošním mimořádným opatřením se celá tato doplňková soutěž přesunula do 
online prostředí, soutěžící měli možnost zasílat mapy naskenované a porota roz-
hodovala distanční formou. 

Celkem se letos do soutěže zapojilo 25 map, přičemž všechny byly velmi po-
vedené a zaslouží si uznání. Členové poroty, složení z řad geografů a kartografů, 
u  každé mapy hodnotili originalitu a náročnost tématu/nápadu z pohledu karto-
grafa, kompozici a kvalitu grafického zpracování, použité kartografické vyjadřo-
vací prostředky (adekvátnost jejich použití a jejich provedení), originalitu a ná-
ročnost tématu/nápadu z pohledu geografa, geografickou relevantnost/aktuálnost 
tématu a hloubku jeho zpracování. Soutěžní mapy si můžete prohlédnout na webu 
Zeměpisné olympiády (www.zemepisnaolympiada.cz). 

Odborná porota se nakonec shodla na následujících stupních vítězů: 
1. místo – Prokop Bernard (Gymnázium Žamberk); název mapy: Kam jít na gympl 

a v kolik hodin čekat na zastávce
2. místo – Filip Mészároš (Lauderova MŠ, ZŠ a gymnázium při Židovské obci 

v Praze); název mapy: Kritická místa pro turisty v centru Prahy: časová do-
stupnost k nejbližší veřejné toaletě 

3. místo je sdílené a obsadili ho tito tři soutěžící:
– Alexandr Blažek (ZŠ J. A. K. v Novém Strašecí); název mapy: Počátky českého 

lázeňského turismu na pobřeží Horního Jadranu (Istrie a Kvarner) na přelomu 
19. a 20. století
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– Mikuláš Kubín (Křesťanské gymnázium, Praha 15); název mapy: Kardinálové 
v Evropě v roce 2020

– Jan Žák (ZŠ Sokolov); název mapy: Evropa na OH 

Vítězové soutěže se sešli 11. září 2020 na půdě PřF UK při slavnostním vyhlašo-
vání výsledků a předávání cen. Kromě věcných cen měli také možnost navštívit 
Mapovou sbírku PřF UK.

Jakub Jelen

Vítězové Mapové soutěže Zeměpisné olympiády ve školním roce 2019/2020. Foto: J. Jelen.
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