Organizátoři Zeměpisné olympiády vyhlašují ve spolupráci s Českou kartografickou společností
6. ročník doplňkové soutěže

O nejlepší mapu na geografické téma
Každý účastník 24. ročníku Zeměpisné olympiády (dále jen ZO) se může soutěže zúčastnit odevzdáním
vlastnoručně vytvořené mapy na libovolné geografické téma. Mapy splňující níže uvedené pokyny budou
vyhodnoceny po geografické a kartografické stránce. Autoři nejlepších map budou odměněni Českou
kartografickou společností zajímavými cenami.
Průběh soutěže:
- mapu může přihlásit jednotlivec či skupina účastníků ZO (jako kolektivní dílo). Podmínkou je,
že se autor/autoři zúčastní alespoň školního kola soutěže,
- každý účastník může přihlásit a prezentovat pouze jedno dílo,
- mapy se do soutěže odevzdávají níže uvedeným způsobem nejpozději do 1. dubna 2022*,
- mapy lze odevzdat pouze v papírové/analogové formě a jejich podoba musí umožňovat jejich fyzické
dodání na adresu organizátora soutěže a jejich vystavení*,
- geografickým tématem se rozumí znázornění libovolných vlastností území (např. jejich rozmístění,
naměřených číselných apod.) nebo prostorových vztahů (např. procesů v přírodě, sídlech, regionech,
státech aj.),
- použití počítačů pro sestavení mapy není zakázáno,
- doporučenou podobou je jeden list papíru libovolných rozměrů do velikosti formátu A0, klidně
i s více souvisejícími mapovými poli, případně může být dílem i soubor tematicky příbuzných map,
ale na jednom listu papíru,
- očekává se původní přístup ke znázornění geografického tématu, hodnocen bude spíše nápad
než snaha o napodobování profesionálních map,
- autoři nejlepších odevzdaných map postoupí do finále soutěže, které se uskuteční v rámci ústředního
kola ZO ve dnech 28. a 29. 4. 2022 v Praze, kde své mapy představí před odbornou komisí*. O postupu
do finále budou autoři map informováni emailem,
- v případě zájmu budou mapy účastníkům po soutěži vráceny.
Mapy budou hodnoceny odbornou komisí složenou z geografů i kartografů. Vyhlášena budou první tři místa.
Samostatnou kategorií soutěže je cena „MAP POPULI“, o jejímž vítězi rozhodnou hlasováním účastníci
ústředního kola ZO ve dnech 28. a 29. 4. 2022*.
Při tvorbě map se můžete inspirovat díly vytvořenými v předchozích ročnících soutěže:
https://zemepisnaolympiada.cz/mapova-soutez.phtml.
* V případě nepříznivé epidemické situace, která znemožní prezenční konání finále soutěže, budou podmínky
upraveny následovně: bude posunut termín odevzdání map na pozdější dobu; bude možné mapy odevzdat
i v elektronické podobě; autoři nejlepších map budou vyzváni k sepsání textu či natočení videa představující
jejich mapu jako náhrady za prezentaci a cena „MAP POPULI“ nebude vyhlášena vůbec. Budeme vás včas
informovat.

Pokyny pro odevzdávání map:
Mapy je možné doručit buď osobně v úředních hodinách na sekretariát katedry sociální geografie
a regionálního rozvoje nebo zaslat poštou na adresu:
Zeměpisná olympiáda - RNDr. Jakub Jelen
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
Albertov 6, 128 00 Praha 2

Mapy prosím zasílejte v obálkách nebo v papírových tubusech. Je možné odeslat více soutěžních map
pohromadě či je zaslat prostřednictvím sekretariátu vaší školy.
Každá odevzdaná mapa musí obsahovat:
název mapy, jméno autora, ročník narození (věk soutěžících je zohledněn při hodnocení), adresu a název
školy a kontaktní email. Bez těchto náležitostí nebudou mapy do soutěže přijaty.
V případě otázek pište na email: lysak@natur.cuni.cz nebo jakub.jelen@natur.cuni.cz.

