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Abstrakt 

Práce se zabývá analýzou testů terénní části celostátního kola Zeměpisné olympiády. 

Teoretická část je věnována obecně soutěžím a vymezení nadaných. Dále se zaměřuje na 

představení Zeměpisné olympiády, její struktury a cílů. Hlubší pozornost je věnována terénní 

výuce. Následně je analyzována dílčí část celostátního kola 22. ročníku Zeměpisné 

olympiády, konkrétně práce v terénu. Otázky terénní části byly podrobeny analýze 

z hlediska testovaných schopností a dovedností. Následně byly hodnoceny z hlediska 

procentuální úspěšnosti soutěžících, přičemž byly porovnávány rozdíly ve výsledcích 

v soutěžních kategorií C (8. a 9. třídy základních škol) a D (střední školy). Dále byly 

vyhodnocovány příčiny úspěšnosti v řešení. Závěr práce obsahuje mimo jiné také 

doporučení pro tvůrce úloh do příštích let. 

Klíčová slova 

Zeměpisná olympiáda, práce v terénu, nadaný žák, Česko 

Abstract 

The work deals with the analysis of tests of the field part of the national round of the 

Geographical Olympiad. The theoretical part is devoted to competitions in general and the 

definition of the gifted. It also focuses on the presentation of the Geographical Olympiad, its 

structure and goals. Deeper attention is paid to field teaching. Subsequently, a partial part of 

the national round of the 22nd year of the Geographical Olympiad is analyzed, specifically 

field work. The questions of the field part were analyzed in terms of tested abilities and 

skills. Subsequently, they were evaluated in terms of the percentage of success of 

competitors, comparing the differences in results in the competition categories C (8th and 

9th grades of primary schools) and D (secondary schools). Furthermore, the causes of 

success in the solution were evaluated. The conclusion of the thesis contains, among other 

things, recommendations for task creators for the coming years. 
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1 Úvod 

Potřebu soutěžit a být ve všem nejlepší v sobě máme uloženou díky evoluci a přirozenému 

výběru. Soutěže u žáků základních a středních škol podněcují a zároveň podporují zájem 

o různé vzdělávací předměty či obory a uspokojují potřebu se porovnávat s ostatními. 

Soutěže nemusejí být pouze předmětové, ale i umělecké či sportovní. Některé se věnují 

žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jako jsou žáci zrakově či sluchově postižení. 

Mnohdy napomáhají k odhalování skrytých talentů a nadání žáků. Existují různé 

kategorizace nadání, které jsou úzce spjaty s negativními či pozitivními projevy nadaných. 

Jedním ze oborových typů nadání může být nadání v geografii. Nadaní dokáží vyhledávat 

vztahy a souvislosti mezi jednotlivými geografickými aspekty. V práci je uvedena 

charakteristika nadaných, jejich specifické projevy či problémy. Pro nadané v geografii 

existuje předmětová soutěž Zeměpisná olympiáda. Jedná se o typ soutěže, které se mohou 

zúčastnit ve čtyřech soutěžních kategoriích žáci od počátku druhého stupně základního 

vzdělávání až po maturitní ročníky. Je určena pro všechny, kteří se zajímají nejen o zeměpis, 

ale i přírodu, společnost a sledují dění ve světě. 

Zeměpisná olympiáda se koná každý rok a je vyhlašována Českou geografickou společností 

pod záštitou MŠMT. Na tvorbě úkolů se podílejí čtyři vysokoškolská pracoviště. 

V posledních letech byla přidaná doplňková soutěž o nejlepší mapu na geografické téma. 

Zeměpisná olympiáda podporuje nadání ve všech geografických směrech a je zaměřena jak 

na práci s kartografickými zdroji (práce s atlasem), ověřování znalostí (písemný test) 

z různých disciplín, tak na praktickou stránku (v celostátním kole práce v terénu). Soutěž je 

rozdělena na čtyři národní kola (školení, okresní, krajské, celostátní), která navazují na dvě 

mezinárodní (Mezinárodní geografická olympiáda (iGeo) a Mezinárodní olympiáda věd 

o zemi (IESO)). Soutěžící se nejprve mohou účastnit školního kola, které má v plné režii 

škola. Okresní, krajské a celostátní kolo jsou řízeny organizačním týmem Zeměpisné 

olympiády. Ti, kteří uspějí v krajském a celostátním kole mají možnost upuštění od 

přijímacích zkoušek na většině geografických studijních oborů na vysokých školách. 
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Předkládaná bakalářská práce se zabývá tématem výuky a práce v terénu, které se 

v základním a středním vzděláváním neklade velký důraz. V terénu si žáci mohou osahat a 

vyzkoušet to, co se naučili v hodinách, což v nich může vyvolat větší zájem o geografii. 

V práci je rozepsána terénní výuka obecně, na školách a v rámci Zeměpisné olympiády. 

Cílem bakalářské práce je analýza a kategorizace úloh terénní části celostátního kola 

22. ročníku Zeměpisné olympiády a jejich následné vyhodnocení z hlediska úspěšnosti 

soutěžících dle jednotlivých témat. Dílčím cílem je porovnání a vyhodnocení výsledků 

soutěžících v kategoriích C (8.–9. třída základních škol) a D (střední školy). Výsledky práce 

mohou přispět k diskuzi o vlastnostech a dovednostech nadaných žáků a významu terénní 

výuky. Dále také mohou sloužit jako podklad při tvorbě úloh Zeměpisné olympiády 

v příštích ročnících. 

Výzkumná část je založena na analýze a kategorizaci jednotlivých úkolů a dílčích úkolů 

kategorií C a D celostátního kola 22. ročníku Zeměpisné olympiády konané na konci června 

2020. K typologii byla použita kategorizace úloh, vytvořená autory Durna, Jelen, Svobodová 

(2019) k hodnocení terénních úloh celostátního kola české Zeměpisné olympiády a 

Mezinárodní geografické olympiády (iGEO).  
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2 Nadaní 

Problematice nadaných se věnuje již několik let nemálo odborníků, a to jak z oborů 

psychologie a pedagogiky, tak i z pohledu biologie či patologie. V historii se odlišnostem 

v rámci skupin či jedinců věnovali odborníci z pohledu kvalitativních i kvantitativních 

rozdílů napříč fyzickou, mentální i společenskou stránkou věci (Hříbková 2009). 

Hříbková (2009) udává čtyři linie, které tvoří historické kořeny dnešních postojů k nadání: 

1. patologická, 

2. biologická, 

3. psychoanalytická, 

4. environmentální. 

Patologická linie patří mezi nejstarší. Uvádí vztah mezi genialitou a kvalitou duševního 

zdraví, kdy mimořádně nadaný jedinec může trpět slabšími projevy psychické poruchy. 

Pokud by však trpěl závažnějším průběhem, došlo by k nekreativitě. Linie biologická 

zkoumá vlivy biologických faktorů (genetika, pohlaví) na rozdílnost jednotlivců. 

Psychoanalytická linie se zabývá tím, jak je možné, že někteří jedinci jsou tak mimořádně 

tvořiví, aktivní a z jakého důvodu k tomu dochází. Poslední linie – environmentální, zkoumá 

vliv životního prostředí na jedince. 

Podle psychologického slovníku je nadání „soubor vloh jako předpoklad k úspěšnému 

rozvíjení schopností nejčastěji používáno ve spojení s jedinci podávajícími nadprůměrné 

výkony při činnosti tělesné i duševní“ (Hartl, P., Hartlová, H., 2000, s. 338) 

Gardner (1999) rozdělil nadání do různých typů na sobě nezávislých (viz tabulka č. 1). 

Nejprve se jednalo o sedm, později dokonce o devět kategorií ve vztahu k inteligenci, kterou 

definuje jako „soubor dovedností, které umožňují jedinci vyřešit skutečné problémy nebo 

obtíže, s nimiž se setkává, a pokud je to třeba, dosáhnout účinného výsledku. Inteligence také 

umožňuje problémy nacházet nebo vytvářet a tím klade základy pro osvojení si nových 

vědomostí“ (Gardner 1999; Havigerová 2011). Mezi typy inteligence řadí logicko-

matematickou a jazykovou inteligenci, které jsou nejjednodušeji měřitelné a závisí na nich 

úspěch ve vzdělávání nadaných. Typ prostorové, pohybové a hudební inteligence je hůře 

měřitelný, ale za to tvoří základ tvůrčího člověka. Poslední tři typy jsou základním stavebním 

kamenem úspěšného vztahu s okolím a kvalitou soukromého života (Hlaďo, Danielová 

2013). 



9 

 

Tabulka 1: Typy inteligence a jejich projev podle Gardnera 1999 

Typ inteligence Projev Popis 

logicko-matematická 

inteligence 

číselné symboly umí operovat s čísly a symboly 

vynikají v šachách 

jazyková-(lingvistická) 

inteligence 

ovládání jazyka nemají problém 

s vyjadřováním slovem ani 

písmem 

vizuálně-prostorová 

inteligence 

vnímat vizuální stránku světa výborná orientace v prostoru 

tělesně-pohybová 

(kinestetická) 

inteligence 

kreslení zvládají provádět složité a 

náročné fyzické činnosti 

jsou často velmi ohební a 

nemají problém s koordinací 

zvukově-hudební 

inteligence 

intonace, melodie vysoce úspěšní ve skládání 

hudby, zpěvu, tanci a 

v neposlední řadě dirigování 

intrapersonální 

inteligence 

uvědomění si svého já rychle zvládají stres a 

adekvátně jednají 

interpersonální 

inteligence 

rozlišovat nálady lidí jednoduše zapadnou mezi 

ostatní a přesvědčují 

mohou okouzlovat, ale i 

manipulovat 

přírodovědná 

inteligence 

schopnost třídit organismy vnímají souvislosti mezi živou 

a neživou přírodou 

často se snaží o co nejšetrnější 

bytí 

Upraveno dle: Gardner 1999; Havigerová 2011; Hlaďo, Danielová 2013 
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Landau (2007) uvádí, že: „Nadané dítě se podobá běžci na dlouhé trati, které je rychlejší 

než ostatní. Intelektuálně je většinou daleko vpředu, se svými city však často zůstává samo‘‘ 

(Landau 2007, s. 17). Je důležité podporovat jedinečnost, jinak se může stát, že se nadání 

vzdá. Přizpůsobí se natolik ostatním, aby nezůstalo samo, nebo se z něj může stát samotář, 

který nebude nikdy spokojený.  

Dávno nejsou nadanými nazývány pouze děti, které mají samé jedničky a učení i učivo 

zvládají bez problémů. V českém pojetí došlo ke zpomalení v oblasti řešení této 

problematiky, v období totalitního režimu, jehož myšlenkou bylo nevyčnívat.  

Práce s nadanými žáky je velmi náročnou součástí učitelské profese. Žáci nadaní a jejich 

problematika dosud nejsou v popředí zájmu širší pedagogické veřejnosti. Ale právě tito žáci 

potřebují specifické vzdělávací přístupy, jejichž plánování a zařazování do výuky je pro 

učitele náročné a často stojí nad rámcem běžných povinností a problémů, s nimiž se každý 

učitel denně potýká. Abychom mohli s nadanými dětmi dobře pracovat, musíme být 

s problematikou nadání a nadaných seznámeni z různých hledisek (Landau 2007; Machů 

2010; Havigerová 2011; Janda, Šťáva, Věchtova 2013). 

Projevem nadání může být například konformita jedinců, kdy se nadaní podřizují svému 

okolí a nijak nevyčnívají, jsou plaší, tišší a nesmělí. Učiteli jsou však často rozpoznáni a na 

otázky mají tendence odpovídat s velkou tvořivostí. Na druhou stranu jsou mezi nadanými i 

tací, jejichž nevýhodou může být zvýšené sebevědomí a tvrdohlavost. Zároveň je vysoce 

pravděpodobné, že je klasická forma výuky bude nudit. Mezi nadané patří i tzv. „dvakrát 

výjimeční“. Jedná se o projev nadání u jedince, který může trpět poruchou učení, nebo 

fyzickým postižením (Machů 2010). Více o jednotlivých typech nadaných, jejich charakteru 

a projevu v tabulce č. 2. 
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Tabulka 2: Jednotlivé typy nadaní a jejich charakteristika 

Typ nadání Charakter Projev 

úspěšný nadaný jedinec podřizuje se svému okolí dosahuje výborných 

studijních výsledků 

náročný nadaný jedinec sebevědomý a tvrdohlavý ruší výuku 

utajené nadané dítě plaché, tiché a nesmělé, 

nechce vybočovat 

jedincovo nadání nám 

zůstává zpravidla utajeno 

nadaný „odpadlík“ trpí v klasickém školském 

systému, nepochopení 

talentu ze strany učitelů a 

kamarádů 

dítě se dostává do bludného 

kruhu 

nadaný jedinec „dvakrát 

výjimečný“ 

frustrovaný, často 

bezmocný, nízké 

sebevědomí 

může při své intelektové 

nadprůměrnosti podléhat 

specifické poruše učení 

samostatný nadaný jedinec nevyhledává pomoc okolí orientuje se na mimoškolní 

aktivity 

vysoce tvořivé dítě stále vymýšlí něco nového experimentuje, opravuje 

dospělé, jeho chování bývá 

konfliktní 

Zdroj: Machů 2010 

 

Jednou z možností, jak je nadání možné měřit, je pomocí úrovně kognitivních schopností 

jedince. Stupně nadání se odvozují od inteligenčního kvocientu (viz tabulka č. 3). „Jedná se 

o tzv. metricky založený systém stupňování nadání. Inteligenční kvocient je hodnota výkonu 

jedince, v níž číslo 100 znamená průměrný výkon, čísla menší než 100 značí stupně 

podprůměrných výkonů a čísla větší než 100 jsou nadprůměrné výkony“ (Havigerová 2011, 

s. 21). 
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Tabulka 3: Inteligenční kvocient a jeho označení 

IQ Označení úrovně kognitivních schopností jedince 

115–130 bystrý jedinec 

130–145 nadprůměrně nadaný 

145–160 vysoce nadaný 

160–175  mimořádně nadaný 

175–190  velmi vysoce nadaný 

190+ „nevyléčitelně“ nadaný 

Zdroj: Havigerová 2011 

 

Pokud se zaměříme přímo na školní prostředí, mohou být nadaní považováni za problémové 

žáky, převážně ze strany vyučujících. Myšleno je to na příkladu neochoty čekat na ostatní 

při zpracovávání úkolů samostatně, což je spjato s nervozitou při pomalém tempu třídy. 

Vzhledem k jejich vyspělosti si málokdy rozumí se svými vrstevníky, a proto si často rozumí 

se staršími spolužáky, či se stávají „ocásky“ vyučujících. Může dojít i k nepochopení ze 

strany spolužáků. Kdy se z nadaných často stávají třídní šašci, či ovládají třídní diskuze i 

samotný běh třídy (Machů 2010). 

Machů (2006) ve své knize popisuje rozdíl mezi bystrostí a nadáním na příkladu žáka. 

Učitelé totiž dochází často ke špatné identifikaci a mnohdy pohlížejí na bystré žáky jako na 

ty nadané. Proč je důležité je správně rozlišit? Oba potřebují jiný přístup a jinak se projevují 

(viz tabulka č. 4). 
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Tabulka 4: Rozdíl mezi bystrým a nadaným dítětem 

Bystré dítě Nadané dítě 

zná odpovědi pokládá otázky 

zajímá se je zvědavé 

má kvalitní nápady má neobvyklé nápady 

odpovídá na otázky zajímá se o detaily 

naslouchá se zájmem při silných emocích naslouchá 

učení zvládá lehce 
má znalosti nad rámec požadovaného 

rozsahu 

úkoly řeší úspěšně vymýšlí nové projekty 

úkoly poslušně vykonává dělá jen to, co ho baví 

pracuje podle zadaného vzoru vymýšlí nové cesty k řešení 

informace přijímá využívá informace 

je spokojené se svými výsledky je hodně sebekritické 

Zdroj: Machů 2006; Kučerová, Řezníčková, Růžičková 2012  

 

2.1 Rizikové skupiny nadaných 

Nadaní jedinci mohou mít i specifické problémy, které z nich tvoří skupinu vyžadující 

speciální výchovně-vzdělávací potřeby. Mezi rizikové skupiny nadaných je možné například 

zařadit nadané dívky, na které rodiče nevyvíjejí takový nátlak, jelikož se od nich neočekává 

tolik jako od chlapců. Je to poměrně paradoxní zjištění, vzhledem k jejich rychlejšímu 

rozvoji kognitivních funkcí (Machů 2010; Landau 2007). Nejčastěji u nich dochází 

k nízkému sebevědomí a vysoké míře podceňování. Dochází také i k odklonu od předmětů 

s přírodovědnou tématikou. Projevování jakési průbojnosti a výkonu obecně je totiž 

považováno za mužskou záležitost. Pokud si nadaná dívka uvědomí svou roli, může dojít až 
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k přehnané míře perfekcionismu a častému pocitu zklamání. Dochází k tomu tehdy, když 

dojde k vytyčení vysokých cílů, které je z jakýchkoliv důvodů nemožné naplnit. Takovéto 

dívky mohou časem rezignovat a vzdát se svého života ve prospěch rodiny. Je možné tomu 

zabránit, a to nerozdělováním práce na tu pro chlapce a pro dívky, vyzdvihovat vzory jak 

mužské, tak i ženské (Machů 2010). 

Další rizikovou skupinou mohou být nadaní s handicapem, kam patří fyzicky nebo smyslově 

postižení, ti s poruchami učení, či s kombinací různých handicapů. Podle Willard-Holta 

(1994) jsou možné speciální projevy nadaných. Se zrakovým postižením se může jednat 

o lehkost a rychlost s jakou si osvojují jedinci Braillovo písmo a vynikající paměť. Nadaní 

s fyzickým handicapem mohou mít vlastnosti vysoké sebekritiky a perfekcionismu. 

V neposlední řadě sem patří nadaní s poruchami učení. Porucha učení může být problém se 

psaním nebo mluvením, ale i snížená schopnost dávat pozor. Důležité je takové jednotlivce 

neporovnávat s celkem, nýbrž s jedinci se stejným postižením (Willard-Holt 1994; 

Jurášková 2006; Machů 2010).  

 

2.2 Nadání v geografii  

Gardner (1999) popisuje přírodovědnou inteligenci jako typ nadání, při níž dochází 

k rozeznávání živé a neživé přírody a souvislosti mezi jejími jednotlivými složkami. Kořeny 

tohoto typu sahají hluboko do historie a jsou úzce spjaty s evolucí, kdy byla inteligence 

nezbytně nutná pro přežití lovců, zemědělců a farmářů (Drlíková 2011; Havigerová 2011). 

V raném věku však často dochází k potlačování zájmu o přírodovědné aktivity na úkor 

rozvoje těch pohybových.  

Znaky, kterými se projevuje nadání v rámci geografie, mohou být např. zájmy o cyklické 

jevy. Z fyzicko-geografického hlediska to může být střídání dne a noci, slapové jevy, fáze 

Měsíce, hydrologický cyklus, či střídání polarity zemského magnetického pole. Z pohledu 

socio-geografického se může jednat o migraci, geografii dopravy, teorie ekonomického růstu 

či demografické cykly vysvětlující demografickou revoluci (Havigerová 2011; Bičík 2016). 

Nadaní v geografii (zeměpise) dokáží aplikovat geografické způsoby uvažování a 

geografické dovednosti v nových situacích. Pro potřeby svého poznávání ovládají zručnost 

užívat oborově zaměřené zdroje jako jsou odborné texty, kartografické výstupy, graficky 

nebo tabulkově utříděné kvantitativní údaje, fotografie, práce v terénu či krajinnou scenérii. 

Nadaní jedincí nemusejí mít pouze encyklopedické znalosti, vzhledem k rozmanitosti 
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geografie se jejich nadání může projevovat v různých disciplínách (ať už se jedná 

o kartografii, hydrologii, geomorfologii či matematickou geografii) (Kučerová, Řezníčková, 

Růžičková 2012).   

Je potřeba však nadání podporovat a podněcovat, jinak může dojít k jeho útlumu až k zániku. 

Jak u jedince samotného, tak v celém kolektivu, aby nedocházelo k vyčleňování nadaných. 

Jednou z možností podpory geograficky nadaných je v oborové soutěži Zeměpisná 

olympiáda (Kučerová, Řezníčková, Růžičková 2012). Soutěž je koncipována tak, aby 

nezjišťovala u soutěžích čistě jejich znalosti, ale i dovednosti. V jednotlivých kolech jsou 

testovány různé oblasti a postupně dochází ke konkrétnějšímu zaměření jako je například 

analýza a syntéza grafů, nebo čtení a tvorba map (Jelen 2020c). S úspěšnými účastníky 

celostátního kola Zeměpisné olympiády je pak dále systematicky pracováno v rámci 

přípravy olympiády (například v průběhu letní školy Zeměpisné olympiády). Průběh soutěže 

je popsán dále v bakalářské práci v kapitole č. 4.   
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3 Soutěže 

Soutěže jsou fenoménem jdoucím napříč kulturními okruhy a jejich podoby se transformují 

v různých kontextech. Člověk má potřebu soutěžit od narození, soutěživost je přirozený 

instinkt. Snažíme se podat v určité oblasti a situaci nejlepší možný výkon. Soutěžíme i 

v oblastech, které jsou nepochopitelné, jako například v tanci, který lidé dříve využívali 

k dorozumívání nebo ke sbližování (Jirásek 2005). 

Existují soutěže předmětové, zabývající se vyučovanými školními předměty. Žáci si tak 

mohou ověřit znalosti a dovednosti, které získali ve škole. Předmětové soutěže zároveň 

rozvíjejí jejich kognitivní (poznávací) procesy (MŠMT 2020). Patří sem např. Biologická, 

Dějepisná, Chemická, Fyzikální, Matematická či Zeměpisná olympiáda, Matematický 

klokan, soutěže v cizích jazycích (AJ, NJ, RJ, FRJ, ŠPJ), Středoškolská odborná činnost a 

další. Soutěže umělecké, oproti těm předmětovým, podporují estetično a talent. Spadají sem 

soutěže žáků uměleckých škol, ale i různé výtvarné, literární, recitační a divadelní. Mezi ně 

patří například Soutěžní přehlídka konzervatoří a hudebních gymnázií, Evropa ve škole, 

Studentský design aj. Nadšené sportovce a sportovkyně motivují k lepším výkonům soutěže 

sportovní. Konají se ve všech sportech, kterými si žáci v rámci hodin tělesné výchovy 

projdou. Ani na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se nezapomíná. Pro ně existují 

soutěže typu letních olympiád, sportovních her a dalších. Poslední kategorií jsou tzv. ostatní 

soutěže, které se týkají zručnosti žáků a podporují technické vzdělávání (MŠMT 2020). 
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4 Zeměpisná olympiáda 

První snahy o zorganizování zeměpisné soutěže v Česku proběhly ve školním roce 

1996/1997 v Karviné na tamějším gymnáziu. Iniciativy se chopil Spolek českých učitelů 

geografie, který připravil poměrně náročný test, u kterého jen málokdo očekával plný počet 

bodů. Celkově ale měla soutěž mezi žáky veliký úspěch. Zúčastnilo se celkem 

144 soutěžících z 25 různých škol (Vévoda 1997). V následujícím školním roce došlo 

k opětovnému vyhlášení soutěže, která měla i celostátní kolo, již pod záštitou Pedagogické 

fakulty Masarykovy univerzity. Organizátorům se dále podařilo získat podporu ze strany 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k hrazení provozních nákladů. 

Ve stejném školním roce došlo i k uspořádání nultého ročníku Zeměpisné olympiády 

středních škol ve spolupráci se soutěží Eurorebus, která je především kolektivní soutěží 

(Eurorebus 2020). V následujícím roce došlo ke sjednocení soutěže jak pro základní, tak i 

střední školy (kolektiv autorů 1999).  

Organizační systém a obsahová stránka Zeměpisné olympiády se proměňovala a vyvíjela, 

než došlo k ustálení její podoby. Například ve druhém ročníku bylo v jedné ze soutěžních 

částí za úkol vypracovat esej. Organizátoři tak chtěli po soutěžících nejenom jejich 

encyklopedické znalosti, ale i jejich tvůrčí schopnost v podobě rozsáhlejšího psaní. K jejímu 

vypracování dostali data, se kterými měli pracovat a atlas. Většina soutěžících byla 

takovouto formou překvapena, avšak jelikož se jednalo o něco, s čím se v běžné výuce 

nesetkávají, průběh soutěže ocenili. Cílem soutěže vždy byla a je práce s nadanými žáky a 

podněcování jejich nadání (Vévoda 1997; Vágner 1999). 

V posledních letech se každý rok do Zeměpisné olympiády přihlásí průměrně na 15 000 žáků 

ze základních škol a okolo 4 000 ze škol středních. Do okresního kola pak postoupí přes 

3 500 žáků základních a více než 500 žáků středních škol. Z kola okresního postupují do 

krajského vždy dva nejlepší řešitelé (1. a 2. místo) v každé kategorii. Nejúspěšnější řešitelé 

z kategorií C a D dále postupují do celostátního kola spolu s 10 nejlepšími z celého Česka 

(Kučerová 2016). 

  



18 

 

4.1 Systém a struktura Zeměpisné olympiády 

Struktura současné olympiády je výsledkem dlouholetého vývoje, diskuzí organizátorů, 

autorů jednotlivých úloh a v neposlední řadě učitelů zeměpisu, kteří se na její podobě 

podíleli.  

Zeměpisná olympiáda je vyhlášena pro čtyři věkové kategorie (viz tabulka 5).  Aktuální 

struktura soutěže je složena ze čtyř národních postupových kol (školní, okresní, krajské, 

celostátní) a dvou navazujících (Mezinárodní geografická olympiáda (iGeo) a Mezinárodní 

olympiáda věd o zemi (IESO)). Školní kola jsou v kompetenci vyučujících zeměpisu. 

Okresní, krajská a celostátní kola vytváří organizační tým Zeměpisné olympiády. 

V okresním a krajském kole je test rozložen na práci s atlasem, písemný test a praktickou 

část. Úkoly v testech praktické části a geografických znalostí jsou v každém kole specificky 

zaměřené (tabulka 6). V kole celostátním je praktická část realizována formou práce v terénu 

a navíc je přidán multimediální test. Jednotlivým částem se podrobněji věnuje kapitola 4.3.  

Celkově mohou soutěžící získat ze všech částí 100 bodů. Bodové hodnocení je stejné, 

zároveň v kole okresním i krajském, kdy je možné v jedné z částí získat 40 bodů a z dalších 

dvou po 30 bodech. Samozřejmě i v současnosti občas dochází k menším změnám vlivem 

aktuálních potřeb. Jednou z nich je bodovací systém. Vzhledem k zvýšení nároků na mapové 

dovednosti žáků došlo 26. 4. 2019 z rozhodnutí Ústřední komise Zeměpisné olympiády, 

jakožto poradního orgánu soutěže představující základnu sloužící k diskuzi ohledně zásad, 

cílů a samotné realizace soutěže, ke zvýšení bodového ohodnocení práce s atlasem na 40 

bodů. V přechozích letech bylo možné získat 40 bodů z testu geografických znalostí. Kolo 

celostátní má hodnocení zmiňovaných tří částí vyvážené (po 30 bodech), přičemž navíc 

obsahuje multimediální test, v němž je možné získat maximálně 10 bodů (Kučerová, 

Hulíková 2012; Kučerová, Svobodová, Vejrostová 2016; Jelen 2020c; Zeměpisná 

olympiáda 2020).  

Zeměpisná olympiáda je rozdělena do čtyř soutěžních kategorií (podrobněji v tabulce č. 5). 

Každá kategorie obsahuje tematicky rozdílně zaměřené testové úlohy a v jednotlivých 

kategoriích stoupá jejich obtížnost. Zapojit se do soutěže mohou žáci od 6. tříd základní 

školy až po maturitní ročníky. Nejprve se žáci účastní školního kola, které je v kompetenci 

vyučujících zeměpisu na jednotlivých školách a musí proběhnout vždy do konce ledna 

daného školního roku. Ze školního kola postupuje zpravidla jeden žák, avšak v okresech, 

kde je menší počet škol, je možné po předchozí dohodě s pořadateli Zeměpisné olympiády 
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navýšit počet postupujících. Žáci, kteří uspěli ve školních kolech, postupují dále do kola 

okresního, které probíhá zpravidla v druhé polovině února. Dále se postupuje do krajského 

kola, které je pro soutěžní kategorie A a B kolem nejvyšším. Soutěžící kategorií C a D 

postupují poté do kola celostátního. Žáci kategorie D, kteří zvítězí v celostátním kole, mají 

možnost účastnit se a reprezentovat tak Česko na mezinárodních geografických soutěžích 

jako je iGeo a IESO (The International Geography Olympiad, The International Earth 

Science Olympiad). Více o mezinárodních soutěžích viz kapitola 4.6. 

Zeměpisná olympiáda si klade za cíl, aby otázky nacházející se v celostátním kole, byly 

typově podobné těm v mezinárodních soutěží (Durna, Jelen, Svobodová 2019). Autoři úloh 

se snaží i o celistvost otázek, a proto bývají často propojeny stejným tématem. Úlohy ověřují 

schopnost žáků rozřazovat, kategorizovat a zpracovávat informace (Kučerová, Bláha 2016; 

Kučerová, Jelen 2017; Jelen, Polívková 2018; Zeměpisná olympiáda 2020). 

Tabulka 5: Soutěžní kategorie v Zeměpisné olympiádě 

Soutěžní kategorie 

A 6. ročník ZŠ + 1. ročník osmiletých gymnázií 

B 7. ročník ZŠ + 2. ročník osmiletých gymnázií 

C 
8. a 9.ročník ZŽ + 3. a 4. ročník osmiletých gymnázií + 1. a 2. 

ročník šestiletých gymnázií 

D 
1. – 4. ročník SŠ + 5.-8. ročník osmiletých gymnázií + 3. –6. ročník 

šestiletých gymnázií 

Zdroj: Jelen a kol. 2020a  

 

Tematické zaměření soutěže se snaží v jednotlivých kategoriích o zahrnutí témat, která mají 

žáci v rámci vzdělávacích programů. Vzhledem k různorodostem Školních vzdělávacích 

programů, je to ovšem problematické. Proto dochází k širšímu pojetí úloh, mnohdy i nad 

rámec výuky na školách. Zároveň se klade důraz i na věk soutěžících. Tematické zaměření 

se vztahuje na úlohy v testu geografických znalostí. Ostatní části vždy pracují s určitými 

zdroji informací (Jelen 2019).  
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Tabulka 6: Tematické zaměření kategorií v jednotlivých soutěžních kolech Zeměpisné olympiády 

Kategorie 
Soutěžní 

kolo 

Dominantní zaměření úloh testu geografických znalostí 

a praktické části 

A 

okresní kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie 

krajské 
kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie – 

vlastivěda Česka 

B 

okresní 
kartografie, obecná fyzická geografie, obecná sociální 

geografie – Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika 

krajské 
kartografie, fyzická geografie, obecná sociální geografie – 

Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika, Asie 

C 

okresní 
kartografie a geoinformatika, obecná fyzická geografie – 

Evropa 

krajské 
obecná fyzická geografie, obecná sociální geografie – Evropa, 

Česko 

celostátní 

kartografie a geoinformatika, obecná fyzická geografie, 

obecná sociální geografie, rozvojové problémy, krajina 

a životní prostředí – Evropa, Evropská unie, Česko – terénní 

cvičení, praktické aplikace geografie 

D 

okresní 
kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie, 

obecná sociální geografie – regionální geografie 

krajské 
kartografie, obecná fyzická geografie, krajina a životní 

prostředí, obecná sociální geografie – regionální geografie 

celostátní 

kartografie a geoinformatika, obecná fyzická geografie, 

obecná sociální geografie, rozvojové problémy, krajina 

a životní prostředí – regionální geografie – terénní cvičení, 

praktické aplikace geografie 

Zdroj: Jelen 2019 
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4.2 Letní škola Zeměpisné olympiády 

Tak jako vrcholoví sportovci jezdí na soustředění, tak i ti nejlépe umístění soutěžící 

v Zeměpisné olympiádě z kategorie D se připravují na reprezentaci Česka na mezinárodních 

soutěžích v rámci letní školy (Strašpilka 2019). Účastnit se mohou i vítězové kategorie C i 

přesto, že pro ně žádná navazující mezinárodní soutěž v současné době není. Dochází zde 

k rozvíjení geografického nadání spolu s přípravou na následující ročníky soutěže.  

Letní škola se koná vždy na jiném místě a za cíl si klade stmelit týmy, které budou 

reprezentovat Česko na mezinárodních soutěžích. Účastnící se zde navzájem seznamují a 

učí se spolupráci v rámci jednotlivých reprezentačních týmů. Aktivity jsou různé, avšak 

provázané a jejich obtížnost stoupá. Důležité je i procvičování anglického jazyka, převážně 

odborné termíny, se kterými se mohou v rámci testů na mezinárodních soutěží setkat. 

Dochází i k oddělení týmů, přičemž tým, který jede na IESO má intenzivnější geologická 

cvičení a druhý jedoucí na iGeo má naopak více cvičení založených na sociální geografii. 

Během letní školy tým, který jede Česko reprezentovat na iGeo, vypracovává poster na 

soutěží zadané téma, který při ní prezentují (Kučerová, Bláha 2015; Jelen 2018; Jelen 2019; 

Jelen 2020c) 

 

4.3 Typy soutěžních úloh 

Tvorbu soutěžních úloh do okresních, krajských a celostátního kola má na starosti 

organizační tým složený z nemalého počtu odborníků vysokoškolských geografických 

pracovišť (Jelen 2018).  

Zeměpisná olympiáda se silně inspiruje doporučenými očekávanými výstupy rámcových 

vzdělávacích programů a jejich průřezovými tématy jak v rámci základních, tak i středních 

škol. Mezi ně patří na prvním místě Člověk a příroda, které se věnuje nejvíce. Dále rozvíjí 

průřezová témata jako je Mediální výchova, Environmentální výchova, Multikulturní 

výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Výchova 

demokratického občana. Nalezneme je ve všech kolech, kromě školního, jelikož to si školy 

zajišťují samy a tvorba úloh je v rukou učitelů (Rámcový vzdělávací program pro ZV 2005; 

Kučerová 2011; Jelen, Polívková 2017). 
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Testové úlohy ve všech soutěžních kategorií (A–D) a kolech, které jsou zadávány centrálně, 

(okresní, krajské a celostátní) se dělí do tří částí, přičemž dochází k testování určitých 

znalostí a dovedností (Jelen 2019). 

Části soutěže: 

• práce s atlasem, 

• práce bez atlasu/ test geografických znalostí, 

• praktická/terénní část. 

 

4.3.1 Práce s atlasem  

Vyžaduje dovednost čtení map jak topografických, tak tematických. Soutěžící musí umět 

pracovat s rejstříkem, legendou, měřítkem, ale i kartografickými vyjadřovacími prostředky, 

mezi které patří znaky bodové, liniové a plošné. Dále by měli ovládat interpretaci poznatků, 

které z jedné nebo více map vyčetli. V závislosti na jednotlivých kolech mohou mít soutěžící 

atlas světa a Česka, přičemž organizátoři vždy upřesňují, který rok vydání by měli mít. Je to 

z důvodu aktuálnosti údajů v nich obsažených. Dále mohou mít pomůcky pro práci s mapou 

jako je pravítko, úhloměr a kalkulačka (Jelen 2020c; Zeměpisná olympiáda 2020). 

V letošním školním roce (2019–2020) byly v krajském a celostátním kole z důvodu 

karanténních opatření způsobených epidemií Covid–19 využívány digitální atlasy.       

 

4.3.2 Práce bez atlasu 

V této částí dochází k ověřování obecných geografických znalostí. V úlohách jsou otázky 

týkající se fyzické a sociální geografie, kartografie, regionální geografie a demografie. Jsou 

testovány znalosti a dovednosti také z environmentalistiky, či ze socioekonomických oborů. 

Myšlenkovými procesy by měli dojít k analýze, zpracování a v neposlední řadě interpretaci 

získaných informací z různých zdrojů, jako jsou tabulky, grafy a kartografické podklady. 

Aby se dovednosti ověřili ve všech směrech, je vyžadována i vlastní prezentace dat v podobě 

náčrtů nebo map. Soutěžící mají k dispozici pouze psací potřeby (Jelen 2020c; Zeměpisná 

olympiáda 2020).  
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4.3.3 Praktická část 

Ověřuje dovednosti třídit a zpracovávat informace, klasifikovat, analyzovat údaje a následně 

syntetizovat a formulovat vlastní závěry o dané problematice. V nižších kolech se zpravidla 

jedná o práci s textem a třídění získaných informacích do podoby tabulek, grafů a map, 

včetně práce s kartografickými zdroji. V celostátním kole si soutěžící vyzkouší práci 

v terénu, při které mohou za dozoru tutorů (odborníků) pracovat s různými přístroji 

využívaných v rámci všech oblastí geografie (kartografie, demografie, hydrologie, 

geomorfologie atd.).  Skladba úloh je zde také velmi pestrá. Začíná se od práce s textem 

(kategorie D může mít text v anglickém jazyce), pokračuje se prací s tabulkami a grafy, až 

k přiřazování pojmů či procesů k obrazovým materiálům (Durna, Jelen, Svobodová 2019; 

Jelen 2020a; Jelen 2020b; Zeměpisná olympiáda 2020).  

 

4.4 Doplňková soutěž 

Od školního roku 2016/2017 dochází vlivem kladení rostoucího důrazu kartografických 

dovedností spolu s Českou kartografickou společností k vyhlašování doplňkové soutěže 

O nejlepší mapu na geografické téma. V prvním ročníku se mohli zúčastnit pouze soutěžící 

celostátního kola, v druhém ročníku i soutěžící krajského kola. Od třetího ročníku soutěže 

se mohou zapojit všichni, kteří se zúčastnili školního kola Zeměpisné olympiády tím, že 

vytvoří mapu na libovolné téma (Zeměpisná olympiáda 2020).  

 

4.5 Význam Zeměpisné olympiády 

Je možné jej vnímat ve třech rovinách. Ve výchovně-vzdělávací dochází k podpoře, zvýšení 

a zlepšení péče o nadané žáky a jejich porozumění. Dále k osobnímu rozvoji jejich znalostí 

dovedností a postojů v rámci geografie. Tím dochází ke zkvalitňování lidského kapitálu 

v Česku. V rovině rozvojově-strategické má geografie vysokou pravděpodobnost uplatnění 

v rámci řešení globálních, kontinentálních, regionálních a lokálních témat, jakožto obor 

slučující přírodní vědy a vědy o společnosti a zkoumá vliv společnosti na prostředí. 

Geografie jako vědní obor se zabývá tématy napříč celou Zemí. Ať už se jedná o přírodní 

rizika jako je například eroze, povodně, sucho, svahové procesy nebo v rámci sociální 

geografie se zabývá migrací a jejími důsledky. V rámci roviny vědecko-výzkumné je 

Zeměpisná olympiáda považována za reprezentanta geografických znalostí a dovedností, 
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přičemž vytváří image geografie a její společenský význam (Matlovič, Matlovičová 2012; 

Kučerová 2016; Jelen 2020b).  

 

4.6 Mezinárodní soutěže  

Jedním cílů celostátního kola Zeměpisné olympiády je sestavit týmy, které budou Česko 

reprezentovat na mezinárodních geografických soutěžích (Durna, Jelen, Svobodová 2019). 

V posledních letech odjíždějí týmy soutěžících na dvě mezinárodní soutěže.  

 

Mezinárodní geografická olympiáda (The International Geography Olympiad – iGeo)   

Soutěže se mohou zúčastnit úspěšní řešitelé celostátního kola v kategorii D. Další 

podmínkou je, že musí patřit do věkové skupiny 16–19 let. Předmětová soutěž se skládá 

z písemného testu, multimediálního testu a práce v terénu. Dále zde soutěžní tým 

reprezentantů prezentuje vypracovaný poster na předem stanovené téma, který odeslali ještě 

před odjezdem. V terénní části, dostávají soutěžící možnost prozkoumat hostitelskou zemi 

z hlediska jak fyzické, tak sociální geografie (Strašlipka 2019; Jelen 2020). 

Mezi cíle iGeo patří podpora zájmu mladých lidí o geografii, environmentalistiku a témata 

s ní spojená. Upozorňuje na důležitost a kvalitu geografických dovedností a znalostí a 

v neposlední řadě propojuje mladé lidi z různých koutů světa a přispívá tak lepšímu 

porozumění mezi národy (The International Geography Olympiad 2020).  

Je organizovaná pod záštitou Mezinárodní geografické unie (International Geographical 

Union – IGU). Jedná se o mezinárodní nevládní organizaci, která se věnuje rozvoji geografie 

jako disciplíny. Účelem je podpora výzkumů v geografii a výuky na celém světě (IGU 2020). 

Stát, který je přijat k účasti v soutěži, má nárok na sestavení čtyřčlenného týmu spolu 

s dvěma zástupci. Hodnocení provedené práce soutěžním týmem je rozděleno na tři části. 

40 % z celkového počtu bodů získávají soutěžící v rámci písemného testu zaměřující se na 

znalosti a dovednosti kombinací z geografických disciplín. Stejným množstvím procent je 

ohodnocena terénní část zabývající se problémem v území. Ta se skládá nejprve z exkurze 

s odborným výkladem, kde je představen problém, který se pak soutěžící v rámci vlastních 

úvah snaží vyřešit a poté i návrh zlepšení prezentují před komisí. Posledních 20 % je tvořeno 

úspěchem v multimediální části, která bývá složena z otázek promítajících se na platformě 

podobné Powerpointu (Schee, Kolkman 2010; Jelen 2020c).  
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V soutěži jsou hodnoceni jak jednotlivci, tak týmy. Jednotlivci z Česka přivezli od počátků 

účasti v soutěži (2002–2020) celkem dvě zlaté a tři stříbrné medaile, dále 18 bronzových 

medailí (The International Geography Olympiad 2020, Zeměpisná olympiáda 2020). 

 

Mezinárodní olympiáda věd o Zemi (The International Earth Science Olympiad – 

IESO) 

Jedná se o mezipředmětovou soutěž, která je zaměřená na vědy o Zemi. Účastníci si zde 

otestují své dovednosti a znalosti v oblastech jako je geologie, geofyzika, oceánografie, 

meteorologie, astronomie a environmentalistika. Do této soutěže je možně se kvalifikovat 

umístěním se na předních příčkách v Zeměpisné olympiádě kategorie D nebo umístění na 

prvních svou místech v Geologické olympiádě kategorie B, zároveň účastníci nesmějí být 

starší 18 let (k 1. červenci daného roku) (Strašlipka 2019; IESO 2020; Geologická olympiáda 

2020). 

Soutěž je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá problémy různých sfér Země, 

které mají pomoci ověřit znalosti účastníků. Testy jsou formou uzavřených odpovědí a je 

možné více správných odpovědí. V praktické části dochází k vědeckým výzkumům ze strany 

soutěžících. Zkoumají se tak dovednosti v analýze, dedukci a tvorbě vlastních řešení. 

Hlavním cílem Mezinárodní olympiády věd o Zemi je podnítit zájem studentů o Zemi. Také 

zlepšit úroveň výuky věd o Zemi na školách. V neposlední řadě seznámit soutěžící mezi 

sebou a podněcovat mladé vědce (Strašlipka 2019; IESO 2020).  

Na mezinárodní soutěži IESO je Česko reprezentováno od roku 2016. I přesto jsme získali 

jak za jednotlivce, tak za týmy celkem 7 zlatých medailí, 5 stříbrných medailí a 12 medailí 

bronzových.  

Celkově je důležité zmínit, že v obou soutěžích zlaté medaile nezískávají pouze absolutní 

vítězové, ale celých 10 % nejúspěšnějších řešitelů. Stříbrnou medaili do své rodné země si 

odveze dalších 20 % a bronzovou medaili dalších 30 %. Může to být bráno jako splnění 

jednoho z cílů, a to sblížit účastníky mezi sebou (Strašlipka 2019; Jelen 2020c). 

 

Evropská geografická olympiáda (European Geographic Olympiad – EGEO) 

Ve školním roce 2019/2020 došlo vlivem pandemie Covid-19 ke zrušení mezinárodních 

soutěží iGEO a IESO a přesunutí jejich konání na léto 2021. V období konání celostátního 
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kola české Zeměpisné olympiády (22.–27. 6. 2020) se rozhodla Evropská geografická 

olympiáda uskutečnit mezinárodní soutěž online a úspěšní řešitelé kategorie C a D tak mají  

možnost reprezentovat Česko na této soutěži. 

Soutěž byla přetvořena z Balkánské geografické olympiády, která probíhala od roku 2015. 

Založilo ji Regionální centrum pro talenty a mládež v Bělehradu, Geografická fakulta 

Bělehradské univerzity a Institut nadaných a talentovaných dětí a mládeže Bělehrad. Cíle 

olympiády jsou velmi podobné těm mezinárodním. Jedná se vytvoření známostí a kontaktů 

mezi mladými a zároveň zvýšení jejich zájmu o geografii a environmentalistiku. Vyzdvihuje 

důležitost geografie jako vědy a zeměpisu mezi mladými lidmi a v neposlední řadě 

podněcuje a pomáhá studentům v přípravě k lepším výsledkům na vyšších úrovní 

geografických soutěžích. 

Soutěž probíhá v kategorii junior, které se mohou zúčastnit studenti ve věku 12 až 15 let a v 

kategorii starších zaujímající skupinu 16 až 19 let. 

Skládá se ze tří částí, které tvoří písemný test, multimediální test a nakonec práce v terénu. 

Testy jsou hodnoceny body, které tvoří určitý celkový počet. Písemný test zaujímá 40 % 

z celkového počtu, terénní cvičení také 40 % a 20 % test multimediální.  

Celkem může získat medaili 60 % soutěžících. Medaile jsou rozděleny v poměru 1:2:3 

(zlatých:stříbrných:bronzových). 

Témata, se kterými se soutěžící mohou setkat jsou: 

• klima a jeho změna, 

• přírodní rizika, 

• přírodní zdroje, 

• environmentální geografie, 

• geomorfologie, 

• geografie zemědělství, 

• ekonomická geografie, 

• lokální a regionální rozvoj, 

• demografie, 

• sídelní geografie, 

• geografie cestovního ruchu, 

• kulturní geografie (European Geography Olympiad 2020).  
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5 Terénní výuka 

V rámci Zeměpisné olympiády i mezinárodních olympiád soutěžící plní úlohy zaměřené na 

sběr dat a práci v terénu. Při jejich zpracování následně vyhodnocují a interpretují získaná 

data, formulují závěry či například vytvářejí kartografické výstupy. Terénní část je v rámci 

olympiád zařazována především proto, že ověřuje znalosti a dovednosti, získané ve školním 

prostředí, v reálném světě (Durna, Jelen, Svobodová 2019). Zároveň se jedná o vyučovací 

metodu, která není v českém vzdělávacím systému často realizována. 

Pojem terénní výuka je obecným výrazem, pro který existuje mnoho synonym jako jsou 

terénní vyučování, výuka v krajině či výuka v terénu. Dalšími může být exkurze nebo terénní 

cvičení, přičemž dvě mají již konkrétnější význam a specifickou formu vzhledem k časové 

náročnosti (Záleský 2009). 

Terénní výuka je definována mnoha autory (např. Marada 2006; Záleský 2009; Jáč 2013; 

Skaugen, Fiskum 2015). V širším pojetí je ji možné brát jako organizační formu vyučování, 

která se realizuje mimo budovu školy a zahrnuje různé metody vyučování jako je například 

pozorování krajiny (Hofmann 2011).  

Terénní výuka je komplexní vyučovací forma, která je zásadní nejen v geografii, ale 

i v dalších předmětech vzdělávání. Základem je práce v terénu, takzvaném reálném světě, 

přičemž jí může předcházet příprava výukou ve třídě. Jedná se o formu vyučování, při 

kterém si žáci osvojí fungování přírodních i sociálních procesů a jejich projevy v krajině 

(Marada 2006). Je také vhodnou výukovou formou, při které se tvoří a prohlubují 

mezipředmětové vztahy. 

V rámci terénní výuky je možné porovnávat jak stránku fyzickogeografickou, která se 

zaobírá vznikem a vzhledem území, tak socioekonomickou, zabývající se například 

historickým vývojem, kvalitou infrastruktury a kulturního vyžití (Hofmann 2003). Její 

komplexita umožňuje realizaci velkého množství výukových metod, mezi které mohou patřit 

například práce s informačními tabulemi, hydrologická či meteorologická měření a 

v neposlední řadě terénní sociogeografický výzkum například dotazníkové šetření 

(Jáč 2013).  

 

https://www.cuni.cz/UK-6450.html
https://www.cuni.cz/UK-6450.html
https://www.cuni.cz/UK-6450.html
https://www.cuni.cz/UK-6450.html
https://www.cuni.cz/UK-6450.html
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5.1 Terénní výuka na školách 

Pro žáky je práce v terénu velmi obohacující z hlediska rozvíjení sociálních kompetencí a 

podporování fyzické aktivity, v českém školském systému je ukotvena v Rámcovém 

vzdělávacím programu základného vzdělání. Tak jako se v rámci biologie a chemie 

praktikuje laboratorní cvičení, či se v rámci dějepisu navštěvují muzea, i v rámci geografie 

je praktická stránka populárním způsobem doplňování vyučování ve třídě (Mackenzie, 

White 1982). Využití terénní výuky bývá často spojováno i s přínosem rozvíjení sociálních 

vztahů ve třídě (Činčera, Holec 2016). Za cíl si klade připravit žáky na reálný život 

(Svobodová, Mísařová, Durna, Češková, Hofmann 2019).  

Realizaci jednotlivých výuk v terénu nebo jiných akcí je čistě na učiteli. Problémem často 

bývá malá podpora ze strany vedení školy, časová náročnost či způsob, jak takovou výuku 

připravit, koncipovat (Marada 2006). Aby mohl učitel něco takového vymyslet, potřebuje 

často odrazový můstek, který by mu měl být poskytnut v rámci studia na vysoké škole. 

Fakulta má budoucího pedagoga připravit jakožto kvalifikovaného odborníka, který je 

vybaven kompetencemi pro vzdělávání všech věkových kategorií a sociálních skupin na 

terénní výuku, která je jednou z klíčových oblastí geografie (Hofmann, Trávníček, Soják 

2011). Sám učitel v sobě může díky tomuto základu rozvíjet kladný vztah k volnočasovým 

aktivitám, pohybu, vnímání krásy přírody, schopnost nepodléhat konzumní společnosti a 

cítit vděčnost vůči krajině a životnímu prostředí obecně. 

Studie Skaugena, Fiskuma (2015), zabývající se využitím terénní výuky, jako nástroje ro 

zvyšování kvality vzdělávání, jí přirovnává ke květině. Jedná se o cestu, která vytváří 

holistické vzdělávací prostředí, kdy má každá specifický účel, přičemž klade důraz i na 

jednotlivé potřeby žáků. Vzhledem k tomu, že je každý jiný, má i jiné potřeby pro rozvoj 

(rozkvět). Tzv holistické učení je typ učení, při kterém se aktivují různé stránky osobnosti a 

její stavy, umocňuje se zaměření na sebe sama i na ostatní lidi a využívání různých 

kognitivních vstupů (Vališová, Kasíková 2010).  
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Přínosy terénní výuky pro žáky a důvody jejího zařazení do výuky shrnuje Záleský (2009): 

1. Efektivní způsob učení 

Efektivitou učení se nejčastěji rozumí poměr mezi výsledky učení a vynaloženým časem 

(Svoboda 2011, s. 2). Žákům nejvíce utkví v paměti ty informace, se kterými pracuje a 

vynakládá větší aktivitu při jejich ukládání. V terénu to může být například vlivem vlastního 

pozorování. Pokud jde o běžný typ výuky, závisí to na představě žáků, která může být často 

nepřesná. 

2. Rozvoj geografických dovedností 

Žáci mají příležitost něco vytvářet nebo navrhovat. Je to pro ně jedinečná možnost, jak získat 

zkušenosti například realizací anket, měření různých údajů a v neposlední řadě pozorováním 

okolí a změn zde probíhajících. 

3. Rozvoj obecných dovedností (součást tzv. klíčových kompetencí) 

Dochází k osvojování i dalších dovedností jako jsou například komunikační dovednosti, 

schopnost spolupráce, rozvíjení kritického myšlení, organizovanosti a práce s moderní 

technologii jako jsou telefony a tablety. 

4. Integrace témat 

Dalším důvodem, proč terénní výuku využívat je zapojování různých předmětů a vytvářet 

tak mezipředmětové vazby. Žáci tak jsou schopni vnímat určitou problematiku mnohem 

lépe. Dále dochází ke kombinaci základních výzkumných metod jednotlivých oborů. 

5. Motivace, zaujetí, zájem o obor 

V neposlední řadě díky výuce v terénu dochází u žáků ke zvýšené motivaci a zájmu, jelikož 

si například v rámci skupinové práce volí, na co se zaměří, což může vyvolat 

spoluodpovědnost za to, co si odnesou. Mimo jiné v nich může vyvolat zvýšený zájem 

o geografii. 

Z hlediska organizačních forem mohou terénní výuku žáci absolvovat buď vycházku, 

jednodenní či vícedenní exkurze, nebo školy v přírodě. Na těchto akcích mohou být pouze 

pasivními příjemci informací, nebo si i v rámci vlastních výzkumů a průzkumu věci osahat 

a vyzkoušet.  

Primární formou je geografická vycházka, při níž žáci pozorují své okolí. Málokdy se ale 

uskuteční, jelikož si vyučující myslí, že ji může nahradit filmem, videem, či obrázky.  
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Při exkurzi žáci musí více přemýšlet a pasivně či aktivně přijímat informace. Exkurze může 

být v řádu hodin i dní. Často se během ní žáci podívají do zajímavých budov či ústavů. Oba 

případy vyžadují přípravu ze strany vyučujícího. Během těchto exkurzí mohou žáci 

procházet terén a vypracovávat úkoly zahrnující měření a pozorování v krajině (Šupka, 

Hofmann, Rux 1993; Musilová 2016).  

Další formou jsou školy v přírodě, které mají být ozdravným pobytem, při kterém jsou žáci 

na čerstvém vzduchu. Dochází zde také ke stmelování kolektivu. Probíhá zde zkrácená 

výuka, kterou v průběhu dne vystřídají hry a sportovní aktivity, které napomáhají k zlepší 

fyzické kondice žáků. Jedním z cílů je přiblížit žákům pocházejícím z města přírodu a 

odpočinout si například od jinak každodenních povinností (Smetáčková 2011). 

 

5.2 Práce v terénu jako součást zeměpisných olympiád 

Jak bylo zmíněno výše, součástí celostátního kola Zeměpisné olympiády je praktická část 

koncipovaná jako práce v terénu. Soutěžící pracují jak s textem, tak s tím, co vidí v terénu a 

usilují o tvorbu vlastních závěrů za pomoci kritického uvažování. Pod dohledem odborníků 

si vyzkouší práci s různými přístroji využívané například v geodézii, hydrologii, 

meteorologii apod. (Durna, Jelen, Svobodová 2019; Jelen 2020c).  

Vzhledem k tomu, že celostátní kolo Zeměpisné olympiády slouží mimo jiné jako příprava 

na mezinárodní soutěže, musí se pozorovat současné trendy v těchto soutěží. Právě kvůli 

tomu autoři Durna, Jelen, Svobodová (2019) provedli analýzu terénních úloh Zeměpisné 

olympiády a Mezinárodní zeměpisné olympiády (iGeo). Bylo zjišťováno, jaká je strukturální 

stránka úloh terénních částí a nakolik se podobají. Jedním z vedlejších cílů bylo i vytvoření 

typologické tabulky. Soutěž iGeo byla pro tento výzkum zvolena z důvodu komplexnosti, 

ve které propojuje jednotlivé oblasti geografie a rozvíjí geografické myšlení, podobně jako 

česká Zeměpisná olympiáda. 

V každém zadání bylo hledáno jedno klíčové sloveso, které za pomoci doplňkového slova 

upřesňuje povahu úlohy, aby se mohla vyvodit úroveň kognitivní náročnosti (viz příloha 

č. 3). Následně byly úlohy roztříděny do 12 kategorií. V rámci Zeměpisné olympiády je 

tabulka důležitá pro rozdělení dílčích úloh do kategorií a hledání příčina doporučení. Dále 

pro tvůrce budoucích úloh v rámci celostátního kola (Durna, Jelen, Svobodová 2019). 
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6 Výzkumná část 

Dne 27. 6. 2020 proběhlo celostátní kolo 22. ročníku Zeměpisné olympiády. Soutěžní kolo 

probíhalo celý den v Jílovém u Prahy v areálu zdejší základní školy a v jejím blízkém okolí. 

Letošní kolo bylo rozděleno do pěti úkolů, které se dále rozdělovaly na dílčí úkoly (viz dále). 

Každý úkol se nacházel na jiném stanovišti, přičemž se skupiny soutěžících na stanovištích 

střídaly v předem daných časových intervalech. Terénní části se účastnilo celkem 

43 soutěžících (20 v kategorii D a 23 v kategorii C). Ti byli následně rozděleni do pěti skupin 

(počty ve skupinách: 9, 9, 9, 8, 8). Soutěžící zpracovávali úkoly samostatně a vždy po 

uplynutí předem stanoveného dvacetiminutového limitu odevzdali pracovní listy, které byly 

následně ihned vyhodnocovány. Soutěžící tak neměli možnost se k jednotlivým úkolům 

vracet. Zároveň neměli k dispozici žádné speciální pomůcky, pouze psací potřeby. 

Cílem výzkumné části práce je analyzovat, jak si v dílčích úkolech vedli soutěžící základních 

a středních škol, porovnat výsledky mezi nimi a vyhodnotit jejich úspěšnost. Úkoly (nejen) 

z praktické části jsou vždy po proběhnutí příslušného kola umísťovány na webové stránce 

soutěže a následně jsou vydávány i formou elektronických publikací (viz např. Kučerová a 

kol. 2017, Jelen a kol. (2020a; 2020b)).  

 

Použité metody zpracování výsledků 

Pro zpracování výsledků byla vytvořena tabulka, do které byli zaznamenáni všichni soutěžící 

z kategorie C a D, včetně jejich bodového zisku z dílčích úkolů. Z důvodu ochrany osobních 

údajů byla soutěžícím přiřazena čísla. Obě soutěžní kategorie měly některé z úkolů 

obodované rozdílně, proto byla vypočítána procentuální úspěšnost za jednotlivé kategorie 

zvlášť, aby mohlo dojít k jejich porovnání. Pro analýzu testů byly jednotlivé úkoly i dílčí 

úkoly rozřazeny do kategorií, které byly vytvořeny autory Durna, Jelen, Svobodová (2019) 

v rámci výzkumu zastoupení jednotlivých typů terénních úkolů, na Zeměpisné olympiády a 

Mezinárodní geografické olympiády (iGeo) v letech 2014–2018. Více o typologii a jejím 

určování v kapitole 5.2. V příloze č. 3 jsou uvedené kategorizace úkolů dle uvedených autorů 

(čísla za názvy kategorií odpovídají číslům v příloze).  

V následující části práce budou podrobněji analyzovány jednotlivé úkoly a jejich dílčí části 

(přesné znění zadaných soutěžních úkolů je vždy uvedeno v rámečcích). Kompletní testy 

včetně autorských řešení a doprovodné grafiky (mapy, grafy, obrázky) jsou umístěny 
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v přílohách (příloha č. 4 kategorie C, příloha č. 5 kategorie D). Pro každý dílčí úkol byly 

vypracovány dva grafy (zvlášť pro kategorii C a D) zobrazující procentuální úspěšnost 

soutěžících. Osa x zobrazuje čísla soutěžících a osa y procentuální úspěšnost.  

 

Úkol č 1. Geologie Česka 

V rámci prvního úkolu soutěžící pracovali s terénním modelem geomapy, která byla 

vytvořena pedagogy na pozemku základní školy v Jílovém u Prahy pro praktickou výuku 

geologie. Mapa znázorňuje reliéf Česka včetně typických hornin a jejich lokalizace (viz 

příloha č. 2). V rámci dílčího úkolu soutěžící zpracovávali časovou osu rozkladu odpadků 

zakopaných na pozemku základní školy (tzv. hřbitov odpadků). 

 

a. V geomapě vidíte šest štítků s čísly. Do tabulky zkompletujte správné informace 

k jednotlivým lokalitám. Pro vyplnění tabulky využijte před Vámi ležící kusy hornin, 

obrázky na str. 3a informace z nabídek A a B. Některé příklady z nabídek nevyužijete. 

 

V zadání dílčích úkolů měli soutěžící uvedenou nabídku A a B. Nabídka B obsahovala názvy 

hornin, které korespondovaly s římskou číslicí na štítku uvedeném na hornině v geomapě. 

Nabídka A zahrnovala lokality, ve kterých se vyskytují a tvoří přírodní úkazy. Dále 

k jednotlivým lokalitám soutěžící přiřazovali obrázky dané lokality. Obě kategorie měly za 

správně vyplněný řádek 0,5 bodu a za správné vyplnění dvou buněk v řádku 0,25 bodu. 

Úkol je možné zařadit do kategorie s názvem kategorizace (11). 
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Graf 1: Úkol č.1a kategorie C 

 

 

Graf 2: Úkol č.1a kategorie D 

 

Z grafu 1 a 2 je patrné, že dílčí úkol 1a byl poměrně náročný. Z obou kategorií dosáhli pouze 

dva soutěžící hranice 50 %. Dle jednotlivých odpovědí v záznamových arších, body 

získávali převážně za správné přiřazení přírodního úkazu na obrázku k lokalitě. 

Problematické bylo přiřazení horniny k jejímu názvu. Rozdíl v úspěšnosti obou kategorií 

nebyl nijak výrazný. 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

ú
sp

ěš
n
o
st

 (
v
 %

)

soutěžící

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ú
sp

ěš
n
o
st

 (
v
 %

)

soutěžící



34 

 

b. S pomocí níže uvedené geologické mapy vybarvěte řádky tabulky v předchozí úloze 

1a, tak aby odpovídaly barvám v legendě. Zároveň do mapy vybarvěte oblasti s výskytem 

hornin paleogénu (období Kenozoika, kdy došlo k rozvoji savců) a hornin křídy (období 

Mezozoika, na jehož konci došlo k vymření velkých plazů) mimo Českou křídovou tabuli. 

Soutěžící vybarvovali řádky v předchozí tabulce v zadání dílčího úkolu 1a, podle geologické 

mapy Česka tak, aby odpovídaly barvám v legendě geologického vývoje Česka. Dále 

pomocí stejné legendy a svých znalostí vyznačovali do mapy oblasti s výskytem určitého 

typu hornin. Obě kategorie (C, D) mohly za každý správně vybarvený řádek získat 0,25 bodu 

a za správně vybarvenou oblast v mapě 0,5 bodu. 

Úkol je možné zařadit do kategorie kartografické dovednosti (2).  

Graf 3: Úkol č.1b kategorie C 

Graf 4: Úkol č.1b kategorie D 
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Z grafu 3 a 4 je patrné, že pro kategorii C byl dílčí úkol 1b skoro neproveditelný. Pouze tři 

soutěžící správně zakreslili do mapy jednu z oblastí. Někteří do mapy nezakreslili nic a ani 

nevybarvili jednotlivé řádky v dílčím úkolu 1a. V kategorii D se soutěžícím podařilo 

vybarvit nejenom oblasti, ale i řádky odpovídající vzniku hornin podle přiložené legendy. I 

přesto však hranici 50 % překročili pouze dva soutěžící. Jeden vybarvil správně všechny tři 

oblasti v mapě a druhý správně vybarvil dva řádky ze šesti a dvě oblasti. Podle výsledků je 

možné usoudit, že nebyl problém ve čtení legendy, nýbrž v množství znalostí jednotlivých 

soutěžících, které nebylo dostačující pro úspěšné vyřešení. 

 

c. Pospojujte jednotlivé významné geologické či geomorfologické události k 

odpovídajícím časovým obdobím a jednotlivým oblastem Česka (příklad zápisu: 2. D. iii.) 

 

V této části měli soutěžící za úkol spojit významná geologická období s procesy s nimi 

spojené a oblastmi ve kterých probíhaly. Obě kategorie mohly za správně zapsanou buňku 

získat 0,25 bodu. Celkově byly buňky čtyři.  

Úkol je možné zařadit do kategorie hodnocení (4). 

 

Graf 5: Úkol č.1c kategorie C 
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Graf 6: Úkol č.1c kategorie D 

 

Z grafů je možné vyčíst, že z obou kategorií dosáhli minimálně čtyři soutěžící 100 %. 

U kategorie C pět soutěžících nezískalo bod i přesto, že dílčí úkol vyplnilo. Je možné, že 

soutěžící odpovědi vybírali náhodně na základě intuice, vzhledem k různorodosti kombinací. 

Zbytek, který získal body měl z poloviny správně spojené čtvrtohory. V kategorii D pouze 

jeden soutěžící do záznamového archu k dílčímu úkolu nic nenapsal. U ostatních byly 

odpovědi různé. Nedošlo k podobnému jevu jako u kategorie C. 

Dekompozice odpadků  

Základní škola v Jílovém u Prahy se nepyšní pouze terénním modelem geomapy, ale i tzv. 

„hřbitovem odpadků“, se kterým soutěžící pracovali v rámci následujícího úkolu. 

d. Na časové ose vyznačte, za jakou dobu dojde k dekompozici odpadků zakopaných zde 

na jejich „hřbitově“. Využijte časové údaje z nabídky. 

Soutěžící měli k dispozici hřbitov odpadků, na kterém se nacházely odpadky, jako např. 

ohryzek od jablka, slupka od banánu, žvýkačka, papírová plena, ale i cigareta či tetrapack. 

Odpadky byly zakopány v areálu školy, pár metrů od geomapy. Úkolem soutěžících bylo 

seřadit je podle toho kdy se rozloží, zároveň znázornit a seřadit na časové ose, která začínala 

rokem 2020. Soutěžící v obou kategorií získali za méně než 5 správných odpovědí (ze 14) 

0 bodů. Za 6–8 správných odpovědí 1 bod, za 9–11 správných odpovědí 2 body a za 12–14 

správných odpovědí 3 body.  

Úkol je možné zařadit do kategorie hodnocení (4) a sběr dat (12).  
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Graf 7: Úkol č.1d kategorie C 

 

 

Graf 8: Úkol č.1d kategorie D 

 

Z grafů je zřejmé, že pro obě kategorie, byl tento dílčí úkol velmi těžký. V kategorii C pouze 

dva soutěžící nic nevyplnili. Zbytek měl vyplněné minimálně dva pojmy, kdy se jednalo 

o biologický odpad typu ohryzek od jablka, či banánová slupka. Někteří měli vypsané 

všechny typy odpadků, ale nedošlo ke správnému přiřazení doby rozkladu. U kategorie D se 

nevyskytnul arch, který by měl tento dílčí úkol nevyplněný. Soutěžící vždy měli minimálně 

pět druhů odpadků. Problém nastal při přiřazování doby rozkladu. Z grafu 8 je vidět, že jeden 

ze soutěžících dosáhl hranice 100 %. Po bližším prozkoumání záznamového archu, bylo 

však zjištěno, že došlo ke špatnému zhodnocení. Soutěžící by měl správně získat 1 bod, tudíž 
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se jeho procentuální úspěšnost snížila na 66,7 %. V grafu byl však ponechán údaj, který byl 

uveden hodnotitelem. Pravděpodobně došlo k přehlédnutí bodové stupnice. Obě kategorie 

neměly problém s nasbíráním dat týkajících se druhů odpadků. Problém nastal při 

vyhodnocování dob rozkladů. 

 

Úkol č.2 Nemocnice hrůzy. 

Při plnění úkolu na druhém stanovišti se soutěžící nacházeli v těsné blízkosti areálu bývalé 

nemocnice, který je však nyní nevyužívána. K tomuto dílčímu úkolu byl přiložen článek 

Osud „Nemocnice hrůzy“. Kategorie C jej měla v českém jazyce, kategorie D v jazyce 

anglickém Na základě pozorování areálu a práce s textem měli zpracovávat následující 

úkoly:   

V rámci tohoto úkolu bylo dále nezbytné vytvořit vlastní kategorie s názvem práce s textem 

(13). Kategorie se v původní příloze článku Práce v terénu jako součást zeměpisných 

olympiád (Durna, Jelen, Svobodová 2019) nenachází. Při práci s textem se od soutěžících 

očekává čtení s porozuměním a nalezení podstatných či okrajových informací v textu. 

a. Představte si, že jste starosta města Jílového u Prahy. Sestavte SWOT analýzu objektu 

z pohledu města, která bude zaměřena na jeho současný stav. Sepište tedy, jaké výhody / 

nevýhody / příležitosti / hrozby může tento objekt skrývat pro město a jeho obyvatele. 

 

Dílčí úkol byl zaměřen na analýzu současného stavu nemocničního areálu a vytvoření 

SWOT analýzy z pohledu starosty města Jílové u Prahy. Za každou relevantní odpověď 

mohli soutěžící získat 0,5 bodu. Návrhy odpovědí byly uvedeny v tabulce archu s řešením. 

Bylo však nutné hodnotit podle individuálních odpovědí, mohly se uznat i jiné varianty.   

Úkol je možné řadit do kategorií (4) hodnocení, pozorování (9), tvůrčí činnost (10), sběr dat 

(12) a práce s textem (13). 
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Graf 9: Úkol č.2a kategorie C 

 

 

Graf 10: Úkol č.2a kategorie D 

 

Z obou grafů je zřejmé, že soutěžícím SWOT analýza nedělala, až na ojedinělé případy, 

velký problém. Mohlo by to být tím, že žáci jsou schopní komparace pozitivních a 

negativních faktorů dané lokality a jejich následného vyhodnocování. V kategorii C dva 

soutěžící, kteří dosáhli 75 %, neuvedli příležitosti objektu. Třetí soutěžící, který dosáhl 75 %, 

neměl vhodně zvolené slabé stránky objektu a odpověď tedy nekorespondovala se zadáním. 

Soutěžící, který dosáhl 50 %, uvedl neadekvátní odpovědi nesouvisející s principy SWOT 

analýzy. Soutěžící v kategorii D, který dosáhl 75 % neuvedl příležitosti objektu. Obě 

kategorie si počínaly v dílčím úkolu bez větších problémů.  
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b. Nyní si představte, že areál nemocnice vlastníte vy a chcete jej využívat. Navrhněte 

využití areálu a v několika bodech jej argumentačně zdůvodněte, proč je dle vašeho názoru 

právě takovéto využití nejvhodnější. Můžete vzít v úvahu jak přínosy, tak případná rizika. 

 

Dílčí úkol navazuje na 4a tím, že využívá předchozí vyhotovení SWOT analýzy. Soutěžící 

se měli převtělit do role vlastníka areálu a přijít s návrhem, jak by se mohl areál v budoucnu 

využít. Za vhodný návrh využití mohli soutěžící obou kategorií 1 bod. Za vhodnou 

argumentaci též 1 bod.  

Hodnotila se originalita a logická argumentace. 

Dílčí úkol je možné řadit do kategorie hodnocení (4), argumentace (5), pozorování (9) a 

práce s textem (13). 

 

Graf 11: Úkol č.2b kategorie C 
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Graf 12: Úkol č.2b kategorie D 

 

Z grafů je zřejmé, že v kategorii C získal plný počet bodů nad 70 % soutěžících. 

V kategorii D pouze jeden ze soutěžících nezískal 100 %. Uvedl návrh využití, ale 

argumentace nebyla dostačující. V kategorii C čtyři soutěžící získali 75 %. V testech není 

přesně uveden důvod, proč odpovědi nebyly dostačující.  Jeden soutěžící z kategorie C 

neuvedl v odpovědi nic. V tomto dílčím úkolu si obě kategorie vedly dobře. 

 

c. Na základě článku a vašeho pozorování rozhodněte, zda jsou následující tvrzení 

pravdivá či nikoliv. 

 

Součástí zadání byl i článek týkající se nemocnice hrůzy. Kategorie D měla článek 

v anglickém jazyce. Soutěžící v kategorii D měli za úkol si článek přečíst a rozhodnout, zdali 

tvrzení v úkolu jsou pravdivá či nikoliv. Kategorie C tento dílčí úkol neměla. 

Dílčí úkol je možné zařadit do kategorie pozorování (9) a práce s textem (13).  
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Graf 13: Úkol č.2c kategorie D 

 

Čtenářská gramotnost u kategorie D je poměrně vysoká. Pět ze sedmi soutěžících, kteří 

dosáhli 75 % spolu se soutěžícím, který odpověděl pouze na jednu podotázku správně, mělo 

špatně zodpovězenou podotázku týkající se rozlohy areálu. Odpověď na tuto podotázku 

v textu nenalezli. Pomocí vlastního pozorovaní ji měli vyvodit.  

 

Úkol č.3 Zástavba 

Soutěžící se v rámci tohoto úkolu volně pohybovali v oblasti nové zástavby rodinných domů 

a v její těsné blízkosti. 

a. Během posledních doslova pár měsíců bylo v ulicích Za Humny a Luční v Jílovém u 

Prahy postaveno, či rozestavěno mnoho nových rodinných domů. Do přiloženého výřezu 

z portálu Mapy.cz zakreslete jejich polohu a jejich odlišným vybarvením nebo šrafurou 

vyznačte, které domy jsou již obyvatelné a které naopak pouze rozestavěné. K mapě do 

prázdného místa pod ní doplňte i vhodnou legendu. 

V tomto úkolu soutěžící zakreslovali do přiložené topografické mapy domy nacházející se 

v dané lokalitě. Měli rozeznat i zda se jedná již o dokončené či rozestavěné stavby. 

Návazným úkolem bylo vytvoření vhodné legendy k vytvářené mapě. Celkem mělo být do 

mapy zakresleno 21 domů. Maximálně 2 body mohli soutěžící získat za správné určení typu 

domu (rozestavěný/dokončený) a jeho lokalizaci. 1 bod za vhodně doplněnou legendu.  

Úkol je možný řadit do kategorií kartografické dovednosti (2) a pozorování (9). 
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Graf 14: Úkol č.3a kategorie C 

 

 

Graf 15: Úkol č.3a kategorie D 

 

V kategorii C, jak je možné vyčíst z grafu 14, okolo 40 % soutěžících dosáhlo plného počtu 

bodů. Soutěžící, kteří některý bod ztratili, měli často chybně určené typy domů a nevhodně 

určenou legendu. V kategorii D soutěžící chybovali převážně z důvodu menšího počtu 

zakreslených domů. Obecně tento dílčí úkol soutěžícím nedělal velké potíže. 
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b. Co je v rámci silniční sítě ulic Za Humny a Luční na mapě jinak oproti realitě? 

Soutěžící pozorovali rozdíl mezi mapou a realitou. Jednalo se o vyobrazení křižovatky, která 

byla ve skutečnosti kruhovým objezdem. Soutěžící kategorie C mohli získat 0,5 bodu za 

správnou odpověď a z kategorie D 1 bod. 

Úkol je možný řadit do kategorie pozorování (9).  

Graf 16: Úkol č.3b kategorie C 

 

Graf 17: Úkol č.3b kategorie D 

 

V kategorii C nezískalo 10 soutěžících žádný bod. Dva z nich neodpověděli vůbec a zbytek 

spolu s jedním soutěžícím kategorie D popisovali změny v zástavbě namísto uliční sítě.  
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c. Rozrůstání města Jílové u Prahy o novou zástavbu, jež byla mapována v první části 

úlohy, je součástí probíhajícího procesu rezidenční suburbanizace. Jílové u Prahy totiž 

spadá do oblasti Pražského metropolitního areálu v rámci, něhož sledujeme v posledních 

desetiletích rychlé přesuny obyvatel, směřujících do obcí či menších měst v zázemí Prahy. 

Nemalá část obyvatel Jílového u Prahy však své každodenní aktivity realizuje v Praze. Na 

základě zastávkového jízdního řádu linky 332 vypočítejte, kolika spoji se mohou lidé 

v jednotlivých časových intervalech dostat v pracovní den z Jílového u Prahy (zastávka 

v Pražské ulici) na zastávku Budějovická (v Praze). Svá zjištění znázorněte do 

předpřipraveného grafu, do kterého dokreslete sloupce a popište hodnoty na ose y. 

 

V této úloze měli soutěžící k dispozici jízdní řád linky autobusu. Za úkol měli vyhotovení 

grafu, který bude znázorňovat počet autobusových spojů z ulice Pražská v Jílovém u Prahy 

na zastávku Budějovická v Praze. Za zjištění hodnot získali soutěžící obou kategorií 1 bod. 

Za jejich správné vynesení do grafu další 1 bod. 

Úkol je možný řadit do kategorie sběr dat (12). 

 

Graf 18: Úkol č.3c kategorie C 
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Graf 19: Úkol č.3c kategorie D 

 

Jak je zřejmé z grafu 18, osm z dvanácti soutěžících získalo plný počet bodů. Šest z deseti 

soutěžících za kategorii C neuvedlo žádnou odpověď v dílčím úkolu 3c. Zbytek měl chybně 

sestrojený graf. Za kategorii D dosáhlo 100 % více jak polovina soutěžících. Dva z nich 

nezískali ani jeden bod, jelikož neměli správně popsané osy grafu ani zanesené hodnoty. 

Ostatní měli například špatně zanesené hodnoty nebo nepopsané osy grafu.  

 

d. Ve kterém tříhodinovém časovém intervalu (viz graf) je evidován největší počet spojů 

a proč zrovna v tuto denní dobu? 

 

V tomto úkolu vycházeli soutěžící z úkolu předešlého. Měli zjistit, kdy je evidován největší 

počet spojů a proč zrovna tu danou denní dobu. Za kompletní správnou odpověď získali 

soutěžící obou kategorií 0,5 bodu. 

Úkol je možný řadit do kategorie hodnocení (4) argumentace (5). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ú
sp

ěš
n

o
st

 (
v

 %
)

soutěžící



47 

 

Graf 20: Úkol č.3d kategorie C 

 

 

Graf 21: Úkol č.3d kategorie D 

 

V kategorii C nenapsali čtyři soutěžící do záznamového archu k dílčímu úkolu u žádnou 

odpověď. Dalších sedm napsalo správný interval, ale nenapsali již důvod, proč tomu tak je. 

Oba soutěžící v kategorii D nesplnili podmínky k získání bodů, kdy jeden neuvedl časový 

interval a druhý důvod dojížďky.  
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Úkol č. 4 Vyhlídka na město 

V rámci tohoto úkolu byli soutěžící na vyvýšeném místě nad městem. Jejich úkolem bylo 

pozorování okolí.  

a. Na tomto místě máte výhled na město Jílové u Prahy i nejbližší okolí. Rozhlédněte se 

kolem sebe a vypracujte následující úlohy. 

 

Soutěžící měli v tomto úkolu určovat azimuty a nadmořskou výšku podle typu zadání. 

Součástí zadání byla vždy známá jedna hodnota (azimut nebo nadmořská výška). Soutěžící 

zde získali, v obou kategoriích, za správné odhady 0,5 bodu.  

Úkol je možný řadit do kategorie měření/ určování /zjišťování (1). 

 

Graf 22: Úkol č.4a kategorie C 
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Graf 23: Úkol č.4a kategorie D 

 

Jak je zřejmé z grafů 22 a 23, většina soutěžících se dostala nad 50 %. Je zajímavé, že 

dokonce o pět více soutěžících z kategorie C se dostalo na hranici 75 % než z kategorie D. 

Dále dva soutěžící v kategorii C nezískali ani jeden bod. Nebylo to z důvodů nezapsání 

žádné odpovědi, nýbrž z nesprávného odhadu. V kategorii D se dokonce 70 % podařilo 

dostat nad hranici 50 %. Variace chybných odpovědí byly přibližně rovnoměrně zastoupeny. 

 

b. Blízko sebe vidíte dětské hřiště, které zde vzniklo celkem nedávno a slouží pro potřeby 

nově vznikající zástavby. Zkuste se zamyslet nad tím, které další prvky občanské 

vybavenosti byste v lokalitě zavedli/postavili. Uveďte dva a zdůvodněte, proč právě tyto. 

 

Soutěžící se zamýšleli nad tím, co by v rámci nové zástavby postavili nebo zavedli. Jednalo 

se například o venkovní sportoviště či stravovací zařízení. Za každý správně navržený prvek 

získali soutěžící obou kategorií 1 bod a za jeho správné logické odůvodnění 1 bod. 

 Úkol je možný řadit do kategorie sběr dat (12).  
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Graf 24: Úkol č.4b kategorie C 

 

 

Graf 25: Úkol č.4b kategorie D 

 

Na první pohled je zřejmé, že soutěžící kategorie D neměli sebemenší problém s tímto dílčím 

úkolem. Soutěžící z kategorie C, který nemá (viz graf 24) žádné ohodnocení ho nemá 

z důvodu, že do archu k dílčímu úkolu nic neuvedl. Tři další, kteří se dostali na hranici 50 % 

uvedli jeden adekvátní prvek, ale druhý nebyl dostačující. Jako například sběrný dvůr, kam 

by lidé mohli vyhazovat odpad nebo kino.  
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Úkol č. 5 Zahrádkářská kolonie 

V osmdesátých letech vznikla poblíž sídliště zahrádkářská kolonie. Soutěžící se mohli po 

zahrádkářské kolonii volně pohybovat a sbírat informace.  

a. Navrhněte tři regulativy, které může místní městský úřad (resp. jeho stavební úřad) 

v rámci územního plánovaní a územních/stavebních omezení obce pro tuto oblast nařídit? 

 

Soutěžící měli za úkol navrhnout, jak regulovat změny na pozemcích zahrádkářské kolonie, 

které může zavést městský úřad. Za každý správně uvedený regulativ získali soutěžící obou 

kategorií 0,5 bodu. Soutěžící kategorie C měli navrhnout dva, kategorie D tři. 

Úkol je možný řadit do kategorií hodnocení (4) a tvůrčí činnost (10). 

 

Graf 26  úkol č.5a kategorie C
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Graf 27: Úkol č.5a kategorie D 

 

 

Dva soutěžící z kategorie D, kteří nezískali ani jeden bod, neuvedli do záznamového archu 

v rámci dílčího úkolu žádnou odpověď. Jeden soutěžící, který nezískal žádný bod, uvedl sice 

dva příklady podmínek, ale ty nebylo možné brát jako správné. Přibližně 49 % soutěžících 

mělo v odpovědi uvedeny podmínky, které jsou nereálné. 

 

b. Zjistěte, jakým způsobem majitelé parcel se svými pozemky nakládají. Navrhněte 

5 kategorií využití pozemků a každou doložte minimálně jedním příkladem zakresleným 

do přiložené katastrální mapy. Zvažte dále možnosti obyvatelnosti parcely pro rekreační 

účely či trvalé bydlení (ne ve smyslu právního statusu trvalého bydliště). 

 

Soutěžící zjišťovali, jakým způsobem s pozemky nakládají vlastníci a jestli je využívají pro 

rekreaci nebo k trvalému užívání. V rámci tohoto úkolů se po soutěžících vyžadovala práce 

s katastrální mapou a zákresem do ní. Obě kategorie za každý správně vyplněný řádek 

tabulky získaly 0,5 bodu. Hodnotila se originalita odpovědí čili bylo možné uznat i jiný 

návrh způsobu využití.  

Úkol je možný řadit do kategorií kartografické dovednosti (2), pozorování (9), kategorizace 

(11). 
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Graf 28: Úkol č.5b kategorie C 

 

 

Graf 29: Úkol č.5b kategorie D 

 

Jak je možné vyčíst z grafů 28 a 29, soutěžící z kategorie C měli vyšší úspešnost v dílčím 

úkolu 5b nežli soutěžící z kategorie D. Přes 65 % soutěžících z kategorie C se dostali nad 

hranici 50 %. U kategorie D to bylo pouze 35 %.  
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6.1 Shrnutí 

V následující části budou shrnuta nejvýznamnější zjištění z empirické části bakalářské 

práce.  

Obecně je možné tvrdit, že úkol č. 1 (Geologie Česka) byl pro soutěžící poměrně složitý. 

Dílčí úkoly 1 a–c se týkaly znalosti geologie a geomorfologie. U soutěžících z kategorie C 

se často vyskytovaly nevyplněné dílčí úkoly. Svědčí to o vysoké náročnosti tohoto úkolu. 

Důvodem nízké úspěšnosti může být absence hodin geologie na základních a středních 

školách a zároveň nevhodně sestavené bodování. Obě kategorie měly dílčí úkol hodnocen 

stejně, nehledě na jeho náročnost.  Dílčí úkol 1d je obsahově zajímavý a rozhodně se do 

Zeměpisné olympiády tematicky hodí. Problém zde nastal v hodnocení. Soutěžícím by se 

mělo určit rozmezí, ve kterém se mohou pohybovat. Je náročné určit, zdali se rozloží o deset 

let dříve plastový kelímek nebo sáček. Přece jen i tato období rozkladu nejsou přesně 

změřitelná.  

Ve druhém úkolu a jeho dílčích částech soutěžící obou kategorií pracovali s článkem a 

zároveň pozorovali areál bývalé nemocnice. U obou kategorií nedošlo k velkým rozdílům 

v úspěšnosti. Pro kategorizaci zde bylo nutné vytvořit vlastní kategorii s názvem práce 

s textem (13), která se v původní kategorizaci nenachází (Durna, Jelen, Svobodová 2019). 

Při práci s textem se od soutěžících očekává čtení s porozuměním a nalezení podstatných či 

okrajových informací v textu. Důvodem absence kategorie by mohla být skutečnost, že 

výskyt práce s textem je na mezinárodních olympiádách minimální. Přece jen byla tato 

kategorizace původně vytvořena za účelem porovnávání zastoupení úloh mezi Zeměpisnou 

olympiádou a Mezinárodní zeměpisnou olympiádou (iGeo). Je možné se domnívat, že je to 

z důvodu odlišné úrovně anglického jazyka soutěžících na mezinárodní olympiádě.  

V úkolu 3 bylo důležité si dobře rozvrhnout čas. 20 minut se zdá jako poměrně dlouhá doba, 

ale prostor, po kterém se soutěžící pohybovali, byl rozsáhlý. Z nedostatku času někteří 

soutěžící pravděpodobně nezískali plný počet bodů. Důkazem může být dobíhání soutěžících 

při odevzdávání řešení těsně před skončením časového limitu. Dále u soutěžících docházelo 

ke špatnému porozumění otázky. Jako například v dílčím úkolu 3b, kdy odpovídali na něco 

jiného než po nich bylo vyžadováno. 

V rámci dílčího úkolu 4a měli soutěžící možnost odhadnout vzdálenost v rámci intervalu. 

Odhady, které se do intervalu nevešly, byly jak v řádech desítek, stovek, tak i tisíců. 

Pravděpodobně soutěžící nevyužili správnou cestu k dosažení vhodného odhadu. Dle 
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výsledků kategorie D v dílčím úkolu 4b je zřejmé, že pro tuto kategorii byl příliš 

jednoduchým. Soutěžící kategorie C povětšinou zvolili nevhodné navržení jednoho z prvků 

občanské vybavenosti. 

Podobně jako v úkolu 2 si soutěžící v úkolu 5 museli dobře rozvrhnout čas, aby stihli obejít 

celou zahrádkářskou kolonii. V dílčím úkolu 5a soutěžící měli navrhovat podmínky, které 

může obec nařídit pro tuto oblast. Obě kategorie sice uvedly podmínky, ale ty skoro 

v polovině porušovaly základní principy demokratického právního státu. Jako například, že 

vlastníkem pozemku se může stát pouze osoba s trvalým bydlištěm v Jílovém u Prahy, či 

zabraňování dalšího prodeje pozemků osobám. Je zajímavé, že i přes věkový rozdíl si 

soutěžící kategorie C vedli v dílčím úkolu 5b procentuálně lépe nežli soutěžící z kategorie 

D (viz tabulka č. 8). Důvodem může být větší vnímavost okolí mladšími soutěžícími.  Jedná 

se však pouze o teorii, pro jejíž přesné potvrzení by bylo potřeba většího vzorku testů. 

Z celkového počtu 12 kategorií vytvořené Durna, Jelen, Svobodová (2019) bylo v rámci 

22. ročníku celostátního kola Zeměpisné olympiády využito osm plus jedna nově vytvořená 

kategorie, speciálně pro účely této bakalářské práce. Zastoupené kategorie a jejich četnost je 

uvedená v tabulce č. 7). 

 

Tabulka 7: Zastoupení kategorií podle Durna, Jelen, Svobodová (2019) 

Číslo 

kategorie 
Název kategorie 

Četnost 

odpovědi 

1. měření /určování /zjišťování 1 

2. kartografické dovednosti 3 

4. hodnocení 6 

5. argumentace 3 

9. pozorování 7 

10. tvůrčí činnost 1 

11. kategorizace 2 

12. sběr dat 4 

13. práce s textem 3 

Zdroj: vlastní  
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Nejvíce byla zastoupena kategorie pozorování a nejméně pak tvůrčí činnost a měření 

/určování /zjišťování. V celostátním kole byl pouze dílčí úkol 4a na toto zaměřen. 

Charakteristika jednotlivých kategorií se nachází v příloze č. 3. 

 

Tabulka 8: Procentuální úspěšnost obou kategorií v dílčích úlohách 

 

  

Kategorie Procentuální úspěšnost obou kategorií v dílčích úlohách 

  1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 3a 3b 3c 3d 4a 4b 5a 5b 

C 18,8 2,2 31,5 2,9 94,6 89,1 - 84,8 56,5 44,6 52,2 46,7 89,1 67,4 52,9 

D 25,4 15,4 42,5 20,0 98,8 97,5 87,5 88,3 95,0 80,0 90,0 51,3 100,0 68,3 37,5 
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7 Závěr 

Jelikož soutěžící v zeměpisných či jiných olympiádách disponují určitou mírou nadání, je 

důležité si tento pojem spolu s nadanými samotnými správně definovat. V první kapitole 

práce jsou proto uvedeny různé typy a příklady měřitelnosti dané problematiky. Dále je 

popisován nadaný žák, jeho pozitivní i negativní projevy a rizikové skupiny, do kterých 

mohou daní žáci patřit. Vzhledem k tomu, že nadané je možné nalézt v různých oborech a 

odvětvích, existují pro ně určené soutěže, jimž je věnována druhá kapitola. V ní je popsána 

definice soutěže jako takové a konkrétní druhy, které se vyskytují v Česku. Jednou 

z oborových soutěží, jíž je věnována třetí kapitola a zároveň také největší pozornost 

v teoretické části, je Zeměpisná olympiáda. Popsána je její historie, struktura a také 

mezinárodní soutěže, na které je možné se kvalifikovat po úspěšném absolvování 

celostátního kola. V celostátním kole je pak jednou z částí Zeměpisné olympiády práce 

v terénu, které se věnuje poslední kapitola teoretické části. V ní je definována terénní výuka 

z různých pohledů. Sem je možné zařadit popis terénní výuky a její zastoupení na školách, 

její důležitost či atraktivita pro žáky. Součásti kapitoly je také podkapitola o práci v terénu 

na zeměpisných olympiádách, na níž volně navazuje praktická část bakalářské práce, která 

se zabývá analýzou testů celostátního kola Zeměpisné olympiády, konkrétně prací v terénu. 

Cílem bakalářské práce bylo vyhodnotit a porovnat výsledky terénní části soutěžních 

kategorií C a D v dílčích úkolech celostátního kola Zeměpisné olympiády. Pro analýzu úkolů 

byla použita kategorizace vytvořená autory Durna, Jelen, Svobodová (2019), která je 

založena na principu zastoupení jednotlivých úloh v rámci Zeměpisné olympiády a 

Mezinárodní zeměpisné olympiády. Ty jsou dále rozděleny do 12 kategorií, kdy každá se 

specializuje na jinou oblast znalostí a dovedností, nutných ke správnému vyřešení dané 

úlohy. V rámci zpracovávání práce došlo k vytvoření jedné kategorie navíc, jelikož původní 

kategorizace neobsahovala práci s textem, která byla součástí jednoho úkolu v obou 

kategorií. 

V analyzovaných testech celostátního kola se vyskytovalo z celkového počtu 12 kategorií 

osm (plus jedna nově vytvořená pro účely této bakalářské práce). Nejvíce byla zastoupena 

kategorie pozorování a nejméně kategorie tvůrčí činnost a měření /určování /zjišťování. 

V rámci kategorií nedošlo k ujasnění, zdali byla nějaká problematická. Například v kategorii 

kartografické dovednosti měli soutěžící obou kategorií v dílčím úkolu, při němž měli 

soutěžící zakreslovat do mapy jednotlivé oblasti podle legendy, celkově nejnižší úspěšnost. 
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Naopak v rámci úkolu, ve kterém zpracovávali SWOT analýzu, měli úspěšnost nejvyšší. Lze 

tedy vyvodit, že se nejedná ani tak o jednotlivé kategorie, které dělali soutěžícím problém, 

nýbrž konkrétní typy zadání. 

Z výsledků je také zřejmé, že si až na jeden dílčí úkol vedla lépe kategorie D. Jednalo se 

o úlohu, v rámci které měli soutěžící procházet zahrádkářskou kolonii a evidovat čísla 

jednotlivých pozemků a způsoby jejich využívání. Jedním z důvodů, proč měli soutěžící 

kategorie D vyšší úspěšnost je to, že mají za sebou delší dobu studia, tudíž více znalostí. 

Procentuální úspěšnost kategorie D byla celkově vyšší o necelých 13 %. 

Jedním z výsledku práce bylo také zjištění, že soutěžící razantně zaostávají v předmětu 

geologie. Důvodem může být nedostatečné zastoupení tohoto předmětu na základních a 

středních školách. I přesto, že je geologie zahrnuta v Rámcových vzdělávacích programech 

jako součást vzdělávací oblasti Člověk a příroda, mají školy volnost v utváření školních 

vzdělávacích programů. Závisí tedy čistě na škole, jak s tímto vzdělávacím oborem naloží. 

Dochází však často k jeho zařazení do jiného předmětu jako je biologie nebo geografie 

(zeměpis). Řešením by mohlo být vytvoření předmětu samostatného předmětu geologie. 

Vzhledem k tomu, že byly využity pouze testy jednoho ročníku celostátního kola, je 

analyzovaný výzkumný vzorek poměrně malý. Proto by bylo možné na tuto analýzu navázat 

v rámci diplomové práce, kde by došlo k rozšíření o starší ročníky nebo o více kol. Pokud 

by se však analyzovaly testy z více kol jako například z krajského kola, jednalo by se o 

přibližně 800 testů. Analýza okresního kola (tisíce testů) by byla nad možnosti jednotlivce, 

tudíž by byla ke kategorizaci nutná delší doba na rozřazování nebo větší skupina lidí, která 

by se zapojila.  

Výsledky praktické části bakalářské práce mohou využít tvůrci úloh následujících ročníků 

Zeměpisné olympiády (viz zjištění o nízké úspěšnosti v úlohách z geologie či dekompozice 

odpadků). Zároveň mohou být výsledky využitelné soutěžícími, kteří se připravují na 

celostátní kolo. K tomu, aby mohl soutěžící uspět, potřebuje mít znalosti vyšší než je učivo 

zahrnuto v Rámcovém vzdělávacím programu pro ZŠ a SŠ. Jejich příprava se tak může 

specializovat na podobné typy úloh, které ověřují jednotlivé znalosti a dovednosti.   
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Příloha 1: Analýza úloh podle Durna, Jelen, Svobodová (2020) 

Aktivní sloveso zakresli zůstává pořád stejné, přitom další formulace úlohy dává tušit 

vzrůstající počet i náročnost mentálních operací (ve směru naznačeném šipkou), které musí 

žák provést k úspěšnému vyřešení úlohy, od prostého nákresu budovy až po vyjádření 

prostorových a funkčních vztahů mezi budovami různého využití. 

 

zakresli  zakresli do mapy  zakresli do mapy kategorie 

budovy  budovy (vzájemná poloha)  využití budov 

Zdroj: Durna, Jelen, Svobodová 2019 

 

Příloha 2: Geomapa v areálu ZŠ Jílové u Prahy 

 

Zdroj: Galerie ZŠ Jílové u Prahy (2020) 

 



 

Příloha 3: Klasifikace úloh upravena dle Durna, Jelen, Svobodová (2019) 

číslo 

kategorie 
název kategorie charakteristika úloh v dané kategorii 

1. měření / určování / zjišťování 
měření či jiné určování/zjišťování hodnot 

veličin, též kvalifikované odhadování 

2. 

 
kartografické dovednosti 

vlastní kartografická tvorba či tvorba 

odvozených map, zakreslovaní do mapy, 

doplňování kartografických prvků podle 

zásad kartografické tvorby 

3. početní úlohy matematické výpočty hodnot 

4. hodnocení 
hodnocení, srovnávání založené na 

analýze 

5. argumentace 

vysvětlování vlastního rozhodnutí, 

zdůvodnění výběru odpovědi či volby 

pracovního postupu, argumentace 

vlastního názoru 

6. popis 
strukturovaný popis podle předem 

stanovených či vlastních kritérií 

7. nákres prostý 
prostý nákres s blíže nespecifikovanými 

parametry 

8. nákres strukturovaný 

strukturovaný nákres, rýsování, kresba 

podle konsensuálně platných kritérií 

(graf, diagram, profil, řez apod.) 

9. pozorování 

pozorovaní objektu, jevu, procesu s 

následným vyvozováním vztahů mezi 

složkami pozorovaného systému 



 

Zdroj: upraveno dle Durna, Jelen, Svobodová (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

10. tvůrčí činnost 

návrh řešení, formulace konkrétních 

doporučení na základě stanovených 

kritérií 

11. kategorizace 

klasifikace, kategorizace složek systému 

do logické struktury podle stanovených 

kritérií, determinace podle obecně 

platných kritérií 

12. sběr dat 

doplňování chybějících informací, vlastní 

sběr a záznam dat z terénu i různých 

poskytnutých informačních zdrojů 

13. práce s textem 

čtení s porozuměním a nalezení 

podstatných či okrajových informací 

v textu 


