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Abstrakt

Název:

Výuka hry geocaching v rámci volnočasových aktivit na
základních školách

Cíle:

Cílem práce je prosadit hru geocaching jako organizovanou
zájmovou činnost pro žáky druhého stupně základních škol.
Nabídnout účastníkům aktivitu, kterou se naučí využívat ve svém
volném čase.

Metody:

Výzkumným souborem bylo celkem 32 žáků druhého stupně
základních škol Prahy 4 a Prahy 9. S každou skupinou byl
přítomen pedagogický pracovník, který provázel žáky ve
čtyřech teoretických i praktických lekcích po dobu jednoho
měsíce. Metodou pro získávání dat bylo použito dotazníkové
šetření a rozhovor s pedagogickými pracovníky. Dotazník byl
účastníkům předložen před zahájením projektu a pak znovu měsíc
po jeho ukončení. Rozhovor s učiteli byl uskutečněn pouze po
intervenci.

.
Výsledky:

Výsledky práce poukazují na to, že účastníci projektu by se
v budoucnu rádi zúčastnili zájmového kroužku s náplní hry
geocaching. Celkově se ve volném čase této aktivitě věnuje asi
čtvrtina dotazovaných, ale pouze 6 % z nich se jí věnovalo po
intervenci. Vlivem působení intervenčního programu nenastala
průkazná změna naměřených hodnot získaných od účastníků po
ukončení projektu.

Klíčová slova:

GPS, hra, zájmová činnost, volný čas, geocaching

Abstract

Title:

Teaching the game of geocaching as a leisure activity at
elementary schools

Objectives:

The objective of this thesis is to promote the game of geocaching
as an organised school activity for pupils of upper primary
schools. To offer participants the activity they will learn to use in
their free time.

Methods:

The research sample consisted of 32 students from upper primary
schools in Prague 4 and Prague 9. There was a pedagogical
worker in each group who was helping the students with four
theoretical and practical lessons for one month. A questionnaire
survey and interview with teachers were used as methods for
obtaining data. The questionnaire was presented to the
participants before the start of the project and then again one
month after its completion. The interview with teachers was
carried out only after the intervention.

Results:

The results of this thesis show that the project participants would
like to participate in the game of geocaching in the future.
Overall, about a quarter of those surveyed go in for geocaching in
their free time, but only 6 % of them were devoted to it after the
intervention. Due to the effect of the intervention programme, no
demonstrable change of the measured values, obtained from the
participants after the project completion, has occurred.

Keywords:

GPS, game, hobbies, leisure time, geocaching
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Seznam použitých zkratek
CITO – (Cache In Trash Out) – probíhající environmentální iniciativa lidí hrající hru
geocaching
CWG – (Czech Wood Geocoin) – dřevěná sběratelská mince pro hru geocaching
ČAGeo – (Česká asociace geocachingu) – nezisková organizace založena příznivci hry
ČR – (Česká republika) – zkratka pro stát
GLONASS – (Global Navigation Satellite System) - globální navigační satelitní systém
požívaný ruskou armádou
GPS – (Global Positioning System) - globální polohový systém
LORAN – (Long Range Navigation) - pozemní rádiový navigační systém
PDA – (Personal Digital Asisstant) – malý kapesní počítač
S-JTSK – (Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální) - pravoúhlá souřadnicová
síť používaná v geodézii na území České republiky a Slovenska
UTM – (Univerzální transverzální Mercatorův systém souřadnic) - způsob určování
polohy na povrchu Země
USA – (United States of America) – Spojené státy americké
UV – (Ultra Violet) – ultrafialové záření je elektromagnetické záření s vlnovou
délkou kratší než má viditelné světlo
WGS 84 – (World Geodetic System) – standartizovaný systém používaný v kartografii,
geodezii a navigaci. Poslední revize systému, která vede ke vzniku této zkratky, byla
provedena v roce 1984.
4

Úvod
Existuje spousta aktivit, které se dají vykonávat ve volném čase, patří mezi ně
spousta starších, známých her nebo sportů. V dnešní době vznikají nové činnosti, které
stojí za povšimnutí. Jednou z nich je například geocaching. Netradiční aktivita, která je
velice variabilní a s postupem času i velmi nápaditá. Za několik let její existence
nalákala spousty lidí, kteří se jí drží dodnes. Naopak některým se nezdá až příliš
zábavná a mají raději jiné využití volného času. Jiní o ní třeba vůbec nevědí. Jsem si ale
jistý, že každý hráč si přijde na své. Všímavost, fyzická kondice, bystrost, inteligence
jsou určitě vlastnosti, které se zde uplatňují.
Jsem si vědom, v jaké jsme dnes situaci vzhledem ke vztahu mládež – technika.
S dětmi se setkávám každý den a je zřejmé, že mobilní telefon je pro ně stejně tak
nezbytný jako klíče od bytu. Úmyslně opomíjím dnešní dospělé, protože ti si prožili své
dětství „původním“ způsobem. Hodně věcí se posunulo jiným, modernějším směrem a
dětská hřiště díky tomu zejí prázdnotou. A proto spousta dětí tráví čas doma u počítače
nebo televize. Ovšem bez internetu a GPS navigace nebo mobilního telefonu, se při hře
geocaching obejít nedá. Vzniká tak kombinace pohybu a techniky, která by mohla
nalákat více dětí do přírody, poznání nových věcí a kamarádů.
K výběru tématu pro tuto práci jistě přispěla má osobní zkušenost s touto
aktivitou. Od dob, kdy jsem nalezl svůj první poklad, uplynulo více než 7 let. Dodnes si
pamatuji na ten zvláštní pocit a překvapení, že něco takového opravdu existuje.
Nespočetněkrát jsem kvůli nálezům vyrazil na kole, kolečkových bruslích, nebo jen tak
na procházku. Právě tato volnočasová aktivita dodává cíl při výletech nebo vycházkách
s kamarády a měla by dostávat lidi z křesel, od svých počítačů či televizí. Zkušenosti,
které jsem díky ní za ta léta posbíral, bych chtěl prostřednictvím škol či jiných
organizací předat mladším generacím.
Cílem této práce je prosadit hru geocaching jako organizovanou zájmovou
činnost prostřednictvím základních škol městské části Prahy 4. Výzkumný vzorek
tvořili žáci druhého stupně. Tyto účastníky provázeli pedagogičtí pracovníci příslušných
základních škol, kteří byli osloveni a seznámeni s připraveným programem. Úkolem
měsíčního působení pravidelných lekcí na jednotlivých školách bylo seznámení
účastníků s volnočasovou aktivitou. Nabídnout ji takovým způsobem, aby se jí mohli
věnovat ve svém volném čase.

5

Diplomová práce je rozdělena do několika částí. První kapitoly vysvětlují
základní smysl hry a pojmy a varianty hry. Další kapitola se věnuje využití hry
geocaching v pedagogické praxi, praktické využití ve školním vzdělávacím programu,
ale i návrh pro mimoškolní aktivity. Následující kapitola zmiňuje jiné závěrečné práce,
které se věnují podobné problematice. V praktické části diplomové práce jsou
zpracovány výsledky z dotazníkového šetření a rozhovorů s učiteli.

.
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE
1 Úvod do hry geocaching
1.1 Co je to geocaching
Jistě si každý vzpomene na své dětství. Víra existence skrytého pokladu vždy
vzbuzovala napětí a touhu po jeho nalezení. Dnešní doba ale nabízí tolik možností, že
skutečná dětská fantazie mizí kamsi do povzdálí, a s ním i honba za skrytými poklady.
Ovšem před více než třinácti lety se objevila hra zvaná geocaching [džiokæšiŋ].
V českých poměrech vzniklo několik počeštěných výrazů, v této práci je budu
interpretovat v jazyce, ve kterém vznikly.
Geocaching je hledání pokladů pomocí moderních technologií. Hrají ji lidé po
celém světě, kteří touží po dobrodružství, zábavě, nebo jen procházce po přírodě.
Základní myšlenkou této hry je pomocí GPS najít skryté schránky, tzv. geocache
[džikæš] nebo cache [kæš]. Po nalezení cache v terénu je možné sdílet svůj zážitek
s ostatními, a to pomocí internetu. Geocaching je hrou pro různé věkové kategorie. Na
své si přijdou senioři, rodiče i děti, kteří by měli mít vztah k lidem a k ochraně životního
prostředí [23].
Jednoduše řečeno, někdo schová schránku s předměty a zveřejní její souřadnice
na internetu. Než se ostatní vydají hledat cache v terénu, zadají si souřadnice do svých
GPS přístrojů. Lidé, kteří se věnují geocachingu, se nazývají geocachers [džiokæšərs].
Cache je obvykle schovaná tak, aby ji kolemjdoucí lidé nemohli na první pohled najít.
Tak tedy, souřadnice byly zadány do GPS, pomocí ní se geocachers přiblížili k místu
úkrytu cache. Co dál? – Podívat se po místech, kde by se mohla cache ukrývat. Ovšem
při nálezu je nutné takové chování, aby nebyla upoutána pozornost okolních lidí.
V případě, že to není možné, je třeba s hledáním ihned přestat a přijít na místo někdy
jindy. Každá cache by měla obsahovat logbook [logbuk]. Je to vlastně návštěvní kniha,
kam každý nálezce zapíše svoji přezdívku, datum, čas, případně stručné poděkování za
vzniklý zážitek při hledání. Často obsahuje i věci na výměnu, které vítají hlavně děti,
což je vidět na obrázku 1. Ovšem je třeba se řídit nepsaným pravidlem, že když chtějí
z cache něco vzít, musí zanechat předmět, který je větší, nebo alespoň stejné hodnoty
než předmět vyjmutý. Věci na výměnu bývají například malé předměty s hodnotou
nepřesahující 30 Kč. Někteří kreativní geocachers nechávají věci na výměnu dost často
a obohacují tak ukrytou schránku. Po návratu z hledání v terénu zapíší svůj úspěch na
7

internetu. Na jejich profilu se dá sledovat počet nalezených caches [kæšɨz]. Mohou
k tomu přidat i komentář k zážitku, který díky schránce prožili, pochválit či vytknout
způsob uložení cache. Tímto autor schránky dostane potřebnou pozitivní, ale i negativní
zpětnou vazbu, podle níž může schránku vylepšovat. Zapsat nález není povinnost,
každý zkrátka preferuje jinou motivaci při hledání těchto skrytých pokladů
[50].
Geocaching se některým lidem zařadil do života jako jeho nedílná součást.
Podstatnou výhodou je to, že každý ho může využívat dle svých zájmů a potřeb.
Nejčastějším důvodem využívání této hry je skutečnost, že procházky a výlety dostaly
nový cíl. Nestává se jím jen kulturní památka nebo výhled na krajinu, ale i příjemný
pocit z nalezené cache. Někteří mají rádi obtížnější podmínky pro hledání, například
překonávání různých překážek apod. Jiní dají přednost dlouhému luštění šifer, další
raději sbírají několik desítek jednoduchých caches za den. Nejčastější umístění cache je
pod kameny, v dutině stromu, v pařezu. Postupem času se ale vyskytují nové a kreativní
nápady úkrytů, které příjemně překvapí. Tyto nápady se velmi dobře hodí v zalidněných
místech, kde je větší riziko odhalení a následné zničení, či odcizení schránky.
Základním smyslem hry je ukrývat schránky na místa, která jsou něčím
významná, například hrady, jezírka, zámky, hory, kopce, výhledy a další zajímavá
místa. Počet caches rapidně vzrůstá, ale s nimi i odkazy na místa, kde budeme smysl
umístění cache hledat jen velmi těžko. Geocaching tak nabízí spoustu možností, jak
využít volný čas a dostat se na místa, kam se bez této hry jen velmi těžko dostaneme.

Obrázek 1 : Výměna předmětů po nalezení cache [50]
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1.2 U zrodu hry
Geocaching vznikl v USA bezprostředně poté, co 1. května 2000 rozhodnutí
tehdejšího amerického prezidenta Billa Clintona odstranilo umělou odchylku,
přidávanou do signálu GPS, a zlepšilo tak přesnost tohoto navigačního systému pro
běžné civilní uživatele z desítek až stovek metrů na několik metrů. Hned následující
den Dave Ulmer publikoval na Usenetu svou poznámku o možné celosvětové hře Stash
Game [stæš ɡeim]. 3. května 2000 umístil první cache hry GPS Stash Hunt [hant]–
Stash #1 na souřadnicích N 45° 17.460 W 122° 24.800. Památka k jejímu založení je na
obrázku 2. Cache představovala 19 – litrová schránka. Umístil ji blízko lesní cesty
necelé dva kilometry od svého domova. Obsahovala logbook a nějaké věci na výměnu
[6].

Obrázek 2: Památka k založení první cache [6]

Dave Ulmer upozornil svého přítele na umístění schránky a chtěl po něm, aby
byl první, kdo poklad najde. Povedlo se mu to a Dave poslal zprávu na Usenet do
diskusní skupiny sci.geo.satellite-nav s oznámením, které zahájilo hledání jeho ukryté
schránky. Souřadnice skrytých caches mohly být sdíleny na internetu a lidé mohli
využívat své GPS přístroje k navigaci za skrytými poklady. Dave Ulmer napsal pouze
jedno pravidlo: „Vezmi si nějakou věc, ale nějakou tam dej“ [6, s. 6].
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Na konci měsíce května se na internetu objevila skupina věnující se novým
sportům. Jeden z členů, Matt Stum navrhl, že by se mohla hra, zvaná GPS Stash Hunt,
jmenovat geocaching. Hlavním důvodem bylo zabránit jakékoli negativní spojitosti
s drogami a slovem „stash“ [40].
Nesmíme zapomenout na první vzniklé caches v Evropě. Dne 3. června byla
založena první evropská cache v Irsku, konkrétně v Bray Head, County Wicklow.
Autorem byl Chris O´Byrne. Za první měsíc bylo ukryto 21 caches. První a dosud
aktivní

cache

v ČR

je

GCE50

Tex-Czech

od

autora

Kennetha,

McKeny a Ethana z 1. června 2001, umístěná v přírodní rezervaci u Štramberku [8].
Souhrnný chronologický přehled vzniku hry geocaching dle Čageo [8]:
2.5.2000 – Vláda USA odstraňuje umělou odchylku systému GPS pro civilní účely.
3.5.2000 – Dave Ulmer ukládá první schránku, aby vyzkoušel přesnost GPS systému.
30.5.2000 – Poprvé se objevuje termín geocaching.
červenec 2000 – Jeremy Irish objevuje geocaching, nalézá svou první cache a rozhoduje
se vytvořit web, kde by byly centrálně uloženy informace o všech caches.
2.9.2000 – Spuštěn web geocaching.com. V systému jsou zaregistrovány všechny tehdy
známé caches na světě.
prosinec 2000 – Vzniká společnost Groundspeak, Inc.
1.6.2001 – Publikována první česká cache „Tex - Czech“, GCE50.
březen 2010 – Na světě je 1 000 000 aktivních caches.
28.2.2012 – Publikována 2 000 000 cache.

1.3 Groundspeak
V prosinci roku 2000 Jeremy Irish založil internetový server geocaching.com,
aby podporoval tuto činnost. Brzy se k němu připojil Elias Alvord a Bryan Roth, kteří
se stali jeho kolegy. Tito tři muži byli inspirováni navigační technologií a našli způsob,
jak ovlivnit aktivity dalších lidí. Založili Groundspeak, Inc. a spravovali
geocaching.com. Zakladatelé získali počáteční finanční prostředky z prodeje 144
darovaných triček s logem hry geocaching. Tato společnost rozšířila své servery o
Waymarking.com [weima:kiŋ] v roce 2005 a v roce 2008 o Wherigo.com. Groundspeak
je v soukromém vlastnictví se sídly v Seattlu a Washingtonu [31].
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1.4 Princip satelitní navigace
Kolem Země obíhají satelity. Jejich počet a oběžné dráhy jsou takové, aby
v každém okamžiku na libovolném místě zemského povrchu byly viditelné alespoň čtyři
z nich. Každý z těchto satelitů vysílá signál s informacemi o jeho poloze a čase vyslání.
Člověk držící GPS přijímač dostává signály ze všech viditelných satelitů a porovnáním
informací ze všech přijatých signálů spočítá přístroj přesnou zeměpisnou polohu
(časová prodleva se rovná vzdálenosti satelitu). Samozřejmě čím více družic, které je
schopen GPS přijímač zachytit, tím lepší přesnosti a spolehlivosti dosahuje
[14].
Ne vždy je signál tak přesný, abychom mohli říct, že tady ta schránka opravdu
musí být. Tato situace je naprosto běžná v hustém lese, ve městech mezi vysokými
budovami. To můžeme vidět na obrázku 3. Signál se k GPS přijímači nedostane vůbec,
nebo jen velmi zkresleně. Díky odrazům od skal, budov spočítá přijímač polohu špatně,
nebo ji prostě nespočítá. S tímto problémem se určitě každý setká, je dobré odejít
z místa a pokusit se k němu vrátit znovu. Šance, že se přijímač opraví, není zas tak
malá. V těchto případech to chce trochu trpělivosti, nebo počítat s širším okruhem
hledání schované cache [8].

Obrázek 3 – Proč to občas nefunguje [28]
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Několikrát tu byl zmíněn systém GPS navigace nebo GPS přijímač. Tato zkratka
označuje jeden ze systémů satelitní navigace. Ještě nedávno byl využíván pouze pro
potřeby armády USA. Byl budován od začátku 70. let 20. století a poprvé byl spuštěn
v roce 1993. Po odstranění odchylky ze signálu sloužil i pro civilní účely. Až 24 družic
má možnost zachytit GPS přijímač z amerického navigačního systému. Nejvyšší počet
GPS družic, ze kterých lze signál přijímat z amerického systému, je 12, protože dalších
12 je schovaných pod horizontem a není možné zachycení jejich signálu. Signál GPS
není ale jediným, obdobně funguje i ruský systém GLONASS, který měl vývoj paralelní
s tím americkým. I přes technické obtíže fungoval do roku 2000, k opětovnému
zprovoznění a plné funkčnosti došlo v roce 2009. Nejnovější outdoorové navigace mají
možnost využívat obou navigačních systémů. Tím získají možnost přijímat dvojnásobný
počet družic a dosahují tak vyšší přesnosti a citlivosti [14].
Evropská unie vytváří svůj vlastní systém Galileo, který by měl být technicky
nejpokročilejší a nejpřesnější. Dalším důvodem jeho vzniku by měla být nezávislost na
konkurenčních systémech. U systému Galileo se očekává funkčnost v roce 2014 – 2018.
Sídlem projektu Galileo bude Praha [8].

1.4.1 Souřadnice
Aby se mohlo vyrazit za poklady, je k hledání potřeba nejen GPS přijímač, ale i
souřadnice, které do něj zadáme. Existuje však několik formátů souřadnic. Ten
nejznámější vychází ze serveru www.geocaching.com. Na obrázku 4 můžeme vidět
geografický střed ČR na souřadnicích ve tvaru N 49° 44.625 E 015° 20.318. Tento
formát je označován jako MinDec v systému WGS 84 a skládá se ze stupňů a minut
(šedesátin stupně), které se udávají s přesností na tři desetinná místa [8].
S dalšími formáty je také možné se setkat, vyskytují se ve tvaru DegDec (stupně
s přesností 5 desetinných míst), kde se neuvádí „N“ pro sever a „E“ pro východ. Dalším
fomátem je DMS (stupně, minuty, vteřiny s přesností na 3 desetinná místa).
Oba tyto formáty se dají jednoduše přepočítat na tvar používaný na stránkách
geocachingu.com. Tento tvar je nejpoužívanější a vyplatí se ho zapamatovat
[8].
Mimo zmíněného systému WGS 84 existuje například český S-JTSK (souřadný
systém jednotné trigonometrické sítě katastrální) či celosvětově použitelný UTM
(univerzální transverzální Mercatorův systém souřadnic). Je užitečné tyto systémy znát,
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aby se dalo vyhnout případnému překvapení. Nicméně bych doporučoval zůstat u
systému WGS 84, protože mu jsou přizpůsobeny určité typy cache při dopočítávání
souřadnic [8].

Obrázek 4: Geografický střed ČR [20]

1.4.2 Navigační přístroje GPS
GPS navigace se dělí dle účelu využití. Na trhu jsou automobilové, outdoorové,
sportovní, námořní, letecké a aplikační. Mnoho z nich se dá využít pro geocaching.
Ovšem ne všechny pro něj slouží tak pohodlně. Největší oblíbenost získávají
outdoorové přístroje, především značky Garmin, které mají svůj software přizpůsobený
přímo funkcím pro geocaching. Jako zdroj energie využívají pár tužkových baterií a
výdrž provozu činí několik desítek hodin. Vhodné je mít s sebou náhradní baterie
pro případ, že by přístroj těsně před cílem vypověděl službu. Další výhodou je vysoká
odolnost, navíc řada z nich je zhotovena vodotěsně [8].
Uživatelé mohou najít cache pomocí různých druhů GPS navigací, PDA a
mobilních telefonů. Mezi outdoorovými aplikacemi obdržely nejvyšší hodnocení
přístroje Garmin GSPMAP 60CSx, eTrex H a eTrex Vista HCx. Mezi mobilními
přístroji si nejlépe vede iPhone s HTC. Zde je ovšem nutné nahrát příslušné aplikace, o
kterých se zmíníme později. Není vhodné zapomenout na přístroje řady Oregon, které
umožňují přehrání novější Wherigo cache. Můžeme je vidět na obrázku 5 [23].
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K hledání cache v podstatě stačí, aby bylo možné do přístroje zadat jeden ze
souřadnicových formátů a mít tak cíl k navigaci. V případě, že schránka není schovaná
například v hustém lese a místo je geograficky zřejmé, lze zadat souřadnice do
jakékoliv mapy dostupné na internetu, a cache lze poměrně snadno najít i bez pomocí
GPS.

Obrázek 5: Outdoorová navigace Garmin Oregon [52]

1.4.3 Historie navigace
Nebeská tělesa byla zpočátku jediným vodítkem při orientaci námořníků na moři
nebo na rozsáhlých planinách. Bez dalších pomůcek byla navigace dost obtížná, proto
lodě nepouštěly pevninu z dohledu. V té době byli navigátoři v podstatě pouze
námořníci, kteří své lodě směrovali podél pobřeží od mysu k mysu, s tím, že jim
pomáhaly hlídky na vrcholu lodního stožáru. Za zhoršené viditelnosti nebo bezvětří
nebyla výška stožáru nic platná. A tak se mohlo stát, že spousta lodí skončila při přílivu
na skaliskách podél pobřeží [1].
Ze starověkého Řecka pochází jednoduchý přístroj tvořený měděným nebo
mosazným kruhem, jenž je při měření ve svislé poloze. Používal se i ve středověku a
sloužil k určování zeměpisné polohy dle průchodu známé hvězdy stejnou výškou.
Ovšem na houpající se palubě lodi byla potřeba velká zkušenost s tímto přístrojem.
Proto i za příznivého počasí nebylo snadné přesně určit zeměpisnou polohu. Většina
kapitánů používala ruční měření. Dva stupně ztotožňoval jeden prst nad obzorem, osm
stupňů zápěstí a osmnáct celou paži. Na lodi byli lidé, kteří měli odstraňovat chyby
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astrolábu způsobené pohupováním paluby. Ti používali jiný přístroj, tak zvanou
Jakubovu

hůl,

která

pro

změnu

využívala

Slunce.

Jinak

by

docházelo

k mnohakilometrovým nepřesnostem [1].
Ze 4. století je z Číny znám kompas, který určuje světové strany. První
poznatky z magnetismu pocházejí z 2. století před naším letopočtem z Číny. Jeho
využití v navigaci je potvrzeno až v pozdějších dobách. Kompas má volně pohybující se
magnetickou střelku, která si zachovává světové strany podle zemského magnetického
pole [8].
Sextant byl dalším přístrojem pro určování zeměpisné polohy. Využívá
překrytí obrazu pozorovaného tělesa v polopropustném zrcadle s obrazem horizontu.
Má tvar kruhové výseče s úhlem 60 stupňů, což je šestina plného úhlu. Samotný princip
vynalezl Isaac Newton, ale nikdy ho nezveřejnil. Nezávisle na něm vynalezli sextant
John Hadley z Anglie a Thomas Godfrey z USA. První přístroje tohoto typu byly
vyrobeny z mosazných pevných desek, které byly těžké a odolné vůči větru. I přes
menší odolnost proti větru je nahradily lehčí, přesnější dřevěné přístroje, které mohly
být i větší [34].
V USA znamenal rok 1940 vznik navigačního systému LORAN (Long
Range Navigation), který byl uveden do provozu se čtyřmi stanicemi mezi mysem
Chesapeake a Novým Skotskem. Zakládal se na stejném principu jako satelitní navigace
s tím rozdílem, že signál byl vysílán z pozemních stanic namísto satelitů. O 4 roky
později se objevil první navigační satelit amerického systému GPS (Navstar), který byl
uveden na oběžnou dráhu. Od roku 1985 byl částečně použitelný s 11 satelity. Plné
provozuschopnosti dosáhl systém v roce 1993 [8].
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1.5 Varianty geocachingu
1.5.1 Benchmark
Benchmarky [benčma:k] jsou vytvářeny a spravovány podle amerického
geologického výzkumu a jsou ideální pro skupiny lidí se zájmem o poznání. Je to
místo, které je velmi dobře zaměřené a obvykle je označeno kovovým diskem.
Benchmark je užitečný pro trénink orientaci v mapě a GPS navigaci. Rozhodně není
doporučován pro děti, nenaleznou zde žádné věci k výměně ani se nemohou zapsat do
logbooku. Budou se brzy nudit a rychle si uvědomí, že podstatou je hledání malého
kovového disku. Kovové disky se vyskytují pouze v USA, u nás se používají nivelační
body spravované Českým zeměměřickým a katastrálním úřadem [50].
1.5.2 Waymarking
Jedná se o potomka geocachingu, který se vyvíjel na serveru geocaching.com v
podobě virtual [vətjuəl] caches. Společně s webcam [webkæm] caches byly přesunuty
na waymarking.com, kde jsou nyní podporovány a pro tuto hru se hodí více. Základním
smyslem je zveřejnit polohu zajímavého místa společně s informacemi o něm. Uživatelé
navštěvují hrady, zámky a další místa. Je zde opět možnost sdílet svůj zážitek
s ostatními pomocí webových stránek. Podmínkou k uznání nálezu je fotografie z
daného místa. Na místě se ovšem také nenachází fyzická schránka [29].
1.5.3 Bookcrossing
Bookcrossing [bukcrosiŋ] vznikl v USA v roce 2001. Podstatou je myšlenka,
která je blízká geocachingu. Každá kniha v síti bookcrossing je opatřená kódem a jejich
pohyb sledují uživatelé na internetu. Knihy cestují volně po celém světě mezi čtenáři. Je
možné předat knihu z ruky do ruky, nechat ji v kavárně, knihovně, či ji prostě nechat na
lavičce u doktora, nebo na nádraží (připomíná to pohyb putovních předmětů, o kterých
bude zmínka v dalších kapitolách) [21]. Český národ ale nemá takovou povahu, aby
posílal přečtené knihy dále do světa. Knihy většinou zůstávají v policích jejich
domácností. Je to velmi zajímavý nápad, který se vyvíjí především v zahraničí. V ČR si
musí zájemci na svůj čas teprve počkat [4].
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1.5.4 Geodashing
Geodashing.com [džiodæšiŋ] publikuje velké množství bodů neboli waypoints
[weipoints], zvaných dashpoints. Tyto body jsou vybírány náhodně pomocí počítače a
jsou rozmístěny po celém světě. Mohou se nacházet na kraji města stejně jako uprostřed
divočiny. Hráči k jejich hledání používají GPS přijímače a soutěží mezi sebou, kdo
navštíví více dashpoints do stanoveného data konce hry. S každým měsícem začíná
nová hra. Až 5 hráčů může soutěžit jako tým. Na souřadnicích daného dashpoint se nic
nenachází, žádná krabička, věci na výměnu, ani logbook. Cílem je navštívit místo,
pořídit fotografii a zapsat svůj nález na internetu. Hráči pozorně sledují žebříčky nálezů
svých protihráčů nebo svého týmu. Nejvíce času na tuto hru mají hráči z Nového
Zélandu [30].

1.5.5 Geo-Post Office
Jedná se o velmi zajímavé rozšíření geocachingu, které se užívá přibližně od jara
roku 2006 v Kanadě. Myšlenkou je přesunout pohledy pomocí již vzniklých caches,
dokud nedosáhnou svého cíle. Zní to jako pěkný a zábavný způsob, jak si vyměnit
pohledy s přáteli. Geo-Post Office [džio - poust ofis] jsou umístěny v caches, do kterých
se vejdou pohlednice. Každá pohlednice by měla mít krátkou zprávu pro příjemce a
hlavně jeho adresu. Do ní stačí napsat jméno geocachers, město a cílovou cache. Takže,
když někdo najde typ této cache, může vzít pohlednici a přesunout ji blíže k cílové
cache. Geo-Post Office bude těžko ochuzovat vnitrostátní poštovní úřady, ale je to
rozhodně další skvělá stránka hry geocaching [25].
1.5.6 Letterboxing
Dá se říci, že geocaching je vlastně odvozen ze hry zvané letterboxing
[letəboksiŋ], jelikož existuje více než 150 let. Je to zajímavá zábava, která využívá
orientační schopnosti lidí hledajících tyto schránky. Místo používání souřadnic a GPS
navigace používají hráči popisných instrukcí zakladatele. K navigaci pomáhá kompas a
vzdálenost je určována v krocích, nebo metrech. Zakladatelé stráví spoustu času
vymýšlením šifer a příběhů ke svým schránkám. Pokud je jedna z nich nalezena,
obsahuje osobní razítko, které zde navždy zůstává. Nálezci si razítko otisknou do
vlastního sešitu, který nosí při sobě. Letterbox hybrid je nazývána kombinace této hry
s hrou geocaching [38].
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2 Hledáme cache
V této kapitole jsou obsaženy informace o různých typech caches, jejich
velikostí a inventářích. Dále pojednává o náročnosti terénu a obtížnosti jejich nalezení.
Vysvětluje, jak se správně chovat v blízkosti úkrytu, zapisovat nálezy.

2.1 Velikost cache
Volba velikosti cache je velmi důležitým parametrem při jejím zakládání. Každý
geocacher by si měl tento parametr důkladně promyslet, než svou cache založí.
Rozlišení malých od velkých caches je i pro začátečníka zřejmé. Cache o větším
objemu těší především děti díky poskytovanému prostoru pro věci na výměnu. Ale
uložit takovou schránku, aby mohla nenápadně uniknout lidskému oku, je leckdy téměř
nemožné. Volí se proto menší velikosti. Nejčastěji se to týká městských caches. Různé
objemy jsou vidět na obrázku 6 [8].
Velikost micro cache
Klasická micro [maikrə] cache je například obal od filmu, může mít i jiný tvar
podobných rozměrů. Nevejde se do ní víc než logbook s tužkou, na další předměty zde
není místo. Používá se především pro skrýše ve městech, k nelibosti geocachers se
zřídka vyskytuje na místech, kde to není třeba. Stává se dost často, že v krabičce není
ani tužka. Spoustě hledačů zůstane v ruce a všimnou si toho, když už je pozdě. Proto je
třeba mít v záloze vždy svou vlastní tužku. Zkušení geocachers se v nouzi jistě
podepisovali jinými originálními způsoby.

Velikost small cache
Krabička o velikosti small [smo:l] zhruba 10 x 10 x 10 cm. Mimo logbooku a
tužky se dovnitř vejdou i drobné předměty na výměnu. Na svou velikost si udrží celkem
dobrou nenápadnost i ve městech. Samozřejmě závisí na kvalitě jejího ukrytí. Je vhodná
pro uchování menších putovních předmětů.

Velikost regular cache
Velikost regular [regjulə] už je velmi vhodná pro směnitelnost předmětů. Je to
odměna za snahu, kterou vynaloží geocacher při hledání. Na druhou stranu se pro ni
obtížně hledá místo, hlavně na rušných místech. Vynalézaví zakladatelé často nachází
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způsoby, jak zamaskovat cache i tam. Ti, kterým se to nepodaří, přecházejí na menší
velikosti, protože o svou schránku několikrát přijdou.

Velikost large cache
Velikost large [la:dž], aneb několikalitrová krabice je určená výhradně k výměně
předmětů. Je zde prostor i na různé tematické předměty různé velikosti. Tato velikost
není tak častá, protože se požaduje její důkladné maskování. Ideálním místem je
například les, skalky nebo jiná odlehlejší místa. V geocachingu se nápadům meze
nekladou, pak i někteří geocachers na místě tak velkou schránku nečekají.

Not chosen
Not chosen [not čouzn], volba „nevybráno“ neznamená odkaz na fyzickou schránku,
kam by se nálezci zapisovali. Toto se týká caches typu event [i’vent], earth [ə:0], virtual
a dalších, o kterých bude zmínka.

Other
Aby byla dokončena část týkající se velikosti schránek, je třeba vysvětlit ještě
možnost other [aʚə], neboli „ostatní“. Jedná se o provedení, které nezapadá do žádných
doposud určených kategorií. Jelikož cache velikosti large může být jakkoli velká, jedná
se spíše o velikosti menší než je micro cache. Takovou pak nazýváme nano cache. Je to
miniaturní schránka obsahující pouze speciálně srolovaný logbook. Zvýšená
obtížnost nalezení je zřejmá, ale zakladatelé se tak často nesetkávají s její ztrátou,
protože je velmi malá. Do této kategorie spadají i další provedení cache, a to především
díky kreativitě zakladatelů. Od cache s touto ikonkou je třeba očekávat pravděpodobně
nějaké záludnosti. O to větší bude radost při jejím nálezu.

Obrázek 6: Ukázka velikostí cache [28]
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2.2 Typy cache
V dnešní době existuje mnoho typů cache. Některé jsou oblíbené, jiné naopak
neuznávané. Záleží na každém, kdo si jakou zvolí. Následující kapitoly pojednávají o
základních typech cache, se kterými se geocacher setkává nejčastěji, a o caches, kterým
dnes patří na mapě opravdu malý prostor.

2.2.1 Základní typy cache

Tradicional cache
Je to první typ cache, který vznikl. Tradicional [trədišnl] cache je nejjednodušší
a nejpoužívanější variantou po celém světě. Souřadnice úkrytu se nacházejí na
webových stránkách geocaching.com. Cílem je dostat lidi na zajímavé místo, kde navíc
najdou schovaný poklad. Pro započtení nálezu se stačí zapsat do logbooku uvnitř
schránky [50].
Nejčastěji z tradicional caches vznikají rozsáhlé série, zvané trails [treils].
Maximální vzdálenost caches od sebe je 161 m a právě tolik zbývá k přiblížení k další
schránce. Cílem je ukázat například neznámou turistickou trasu a cestou sbírat poklady.
Těch se dá v tomto případě nasbírat až několik desítek denně. A jedná se o poměrně
snadno získané nálezy. Jak už to bývá, má tento způsob své zastánce i odpůrce. Druhé
jmenované skupině vadí ošizené popisy cache na internetu a neatraktivní místa volená
při sériích. Další, dle mého názoru, nevhodný způsob je poskládání krabiček tak, aby
vznikl pohledem na mapu nějaký obrazec. Jako příklad mohu uvést obrazec ve tvaru
ryby v jihočeském kraji. Jde tu především o nasbírání mnoha bodů a to přece není
základní smysl hry.

Multi cache
Jak už název napovídá, hráči musí navštívit více míst a vyluštit tak konečné
umístění schránky. Úvodní souřadnice nejčastěji směřují k první fyzické schránce, která
poskytuje další souřadnice odkazující na další. Takto se postupuje tak dlouho, dokud
není nalezena finální schránka. V další verzi multi cache je třeba navštívit různá místa
v určitém pořadí a odpovídat na otázky týkající se tématu cache. Na jednotlivých
místech se získají indicie, nejčastěji číselné, a ty se pak dosadí do připraveného vzorce
konečných souřadnic odkazující na fyzickou schránku [50].
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Časová náročnost u těchto typů cache je složitější než u předchozích tradicional
cache. Je třeba navštívit více míst na různě dlouhých trasách. Dlouhé multi cache
mohou trvat i několik hodin. Chybuje každý, a splést se u výpočtu souřadnic není
ojedinělý případ. Cache v této kategorii často vyžadují k úspěchu trpělivost a vytrvalost.

Mystery cache
Pro mystery [mistəri] cache musí hráči nejprve vyřešit složitější hádanku či
šifru, nebo například matematický problém, teprve pak se mohou vydat na finální
souřadnice. V popisu těchto cache je většinou uvedeno, že na úvodních souřadnicích se
schránka nenachází. Ale často poukazují na nějaký objekt, který je součástí tématu
cache. Ne vždy tomu tak je, protože to není podmínkou. Souřadnice musí být zkrátka
uvedeny, aby mohla být zachována pravidla na geocachingu.com. Ovšem podmínkou je
vzdálenost mezi úvodními souřadnicemi a těmi skutečnými, která činí maximálně 3 –
4,5 km. Jsou i případy, že cache se na úvodních souřadnicích nachází, ale nelze ji
odlovit bez přípravy. Například protože je zajištěna zámkem, ke kterému je třeba získat
nejprve číslo. Nebo pokud autor prohlásí, že nález bude uznán pouze v případě, že
hledač kromě samotného nálezu splní určitou podmínku související s hrou geocaching
[50; 8].
Mystery cache patří k nejnápaditějším typům vůbec. Jsou také různě obtížné,
mezi ty nejjednodušší patří hledání informací na internetu, nebo často i v terénu. Za ty
těžší se dají pokládat složité šifry, u kterých stráví vytrvalý geocacher velké množství
času. Tím přibývá čas trávený u počítače a geocacher tak přichází o volný čas prožitý
v přírodě. Na druhou stranu, nepřízeň počasí se dá využít i tímto způsobem.

Letterbox hybrid
V první kapitole už byla zmínka o letterboxingu. Nyní je třeba si přiblížit typ
cache využívaný v geocachingu, kterým je letterbox hybrid. Vznikl kombinací
s podobnou hrou letterboxing, která se od hry geocaching lišila především tím, že
k nalezení schránky se místo GPS souřadnic používalo slovního popisu a nález nebyl
stvrzen zápisem do logbooku. Ale naopak otištěním zde uloženého razítka do sešitu,
který hledač nosil při sobě. Hybridní schránky registrované na geocaching.com musí
splňovat základní principy obou her, tj. obsahovat razítko i logbook [8].
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Earth cache
Místo, kde se nachází earth cache, je zajímavé především z geologického
hlediska planety Země. Návštěvníci těchto míst se mohou dozvědět, jak byla naše
planeta formována vlivem geologických procesů. I tento typ je součástí geocachingu,
kdy je možno hledat přírodně zajímavá místa pomocí GPS. Na finálních souřadnicích
nejsou skryté schránky, protože uložení, a hlavně její následné hledání, by mohlo
nenávratně poškodit dané pozoruhodné místo. A proto místo zápisu do logbooku se její
„nález“ dokládá tím, že se autorovi zasílají na e-mail odpovědi na otázky, které v popisu
zadal. Případně (dnes již nepovinným) přiložením fotografie k zápisu na internetu [10].
Wherigo
Tato cache již existuje nějakou dobu. Na konci obsahuje fyzickou schránku i
logbook. Aby se hráči dostali až k ní, prvním krokem je navštívit oficiální stránky
www.wherigo.com a najít si příslušnou hru ke stažení do přístroje GPS, nebo chytrého
telefonu. Stažená hra obsahuje veškeré informace, které jsou potřeba pro zážitek
v terénu. Hry jsou tvořeny obyčejnými lidmi a provedení může být různé. Může to být
procházka po historických památkách, nebo například prohlídka zámecké zahrady,
možností je velké množství. Hra spolupracuje s přístroji Garmin Colorado a Oregon.
Dále je možno hru přehrát na PDA přístrojích či chytrých telefonech, které mají již dnes
možnost stažení příslušného softwaru z internetu [54].
Jsem si jistý, že tento typ cache dokáže dokonale nalákat jak děti, tak dospělé.
Příběhy, které tato hra nabízí, zabaví geocachers na celé odpoledne a navíc navštíví
nová místa.

Event cache
Je to velká otevřená příležitost setkat se s lidmi, kteří také provozují geocaching.
Ideální možnost, kde si vyměnit zážitky a zkušenosti, případně zasoutěžit si nebo
společně podniknout něco zajímavého. Tyto akce se mohou konat v restauracích,
kavárnách, v parcích a podobně. Většinou mají tyto události určené téma. Jako příklad
mohou být event cache uspořádány pro pouštění draků, individuální závody na kolech či
kolečkových bruslích, nebo i kolektivní hry, například nohejbal. Event cache může
přerůst při velkém počtu účastníků v mega event cache (více než 500 účastníků), které
jsou uspořádány tak, aby přilákaly zájemce z regionální, nebo dokonce mezinárodní
sféry. Mega event cache mohou být zveřejněny na internetových stránkách
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geocaching.com až jeden rok dopředu. Na místě je rovněž umístěn logbook v podobě
velké knihy, kam se účastníci mohou zapisovat [50].
Na event cache vládne vždy klidná atmosféra a mohu ji doporučit všem aktivním
hledačům. Jestliže je malý geocacher nadšený z velkých schránek, ten starší by mohl dát
přednost právě těmto příležitostem.

CITO
Do kategorie event cache patří i CITO (Cache in trash out). Je to rovněž zvláštní
příležitost, jak se setkat s ostatními hráči, kde je činnost zaměřena na pomoc přírodě,
zejména sběru odpadků. Je to environmentální iniciativa podporovaná celosvětovou
geocaching komunitou. Od roku 2002 se geocachers na celém světě věnují zlepšení
životního prostředí v parcích a přírodních oblastech. Prostřednictvím tohoto úsilí
dobrovolně pomáhají zachovat přirozenou krásu venkovních prostor. Spokojený výraz
geocachers po vykonání velkého úklidu v Čimickém háji je na obrázku 7. Kategorie
CITO cache byla přidána, aby se tato úklidová setkání odlišila od ostatních typů event
cache [23].
Po příjezdu na tuto událost obdrží každý dobrovolník rukavice, pytel, někdy i
malý vozík a může se pustit do sbírání odpadků v určené oblasti. Toto vybavení občas
zabezpečuje městská část. Počet účastníků bývá někdy překvapivě vysoký. Doba trvání
je přibližně od 2 do 3 hodin. Účast na těchto akcích velmi pomůže přírodě a dá najevo,
že je má smysl pořádat.

Obrázek 7: Společná fotografie po CITO [23]
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GPS Adventures
Do této kategorie patří například „Bludiště“ GPS Maze [mɵiz]. Je také
speciálním typem event cache – je to putovní výstava věnovaná technologii GPS a
samozřejmě především geocachingu. Tyto akce pořádá Geocaching HQ ve spolupráci
s Minotaur Mazes a až doposud se výstava nikdy nekonala mimo území Severní
Ameriky [23].
Českou asociaci geocachingu (ČAGeo) inspiroval koncept GPS Maze k
vytvoření putovní expozice na podobném principu – ČAGeo’s Flying Circus. Od září
2012 ho bylo možno navštívit na pěti různých místech České republiky, celková
návštěvnost byla více jak 1350 uživatelů. Nyní ČAGeo ve spolupráci se společností
Groundspeak představuje nový koncept - GPS Maze Europe, který v sobě spojuje to
nejlepší z obou formátů [23].
Dne 6. září 2013 v pražské Stromovce byl otevřen první GPS Maze v Evropě.
Výstava byla velmi naučná a interaktivní. Celý projekt nebyl zprostředkovaný
zdlouhavou a nudnou expozicí, nýbrž zábavnou formou. K dispozici byl kvíz, který
upozorňoval na zajímavé prvky výstavy. Krok za krokem byla výstava koncipována na
základy hry, GPS technologie, typy cache a jejich hledání, jak by měl vypadat
internetový popis cache a jak jej vytvořit. Výstava se projevila jako zajímavý způsob,
jak seznámit lidi všech věkových skupin s GPS přístroji díky interaktivní a zábavné
formě. Ikonky všech zmíněných typů cache jsou na obrázku 8 [8].

Obrázek 8: Ikonky základních typů caches [28]
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2.2.2 Další typy cache

Virtual cache
Virtuální cache je místem, kde není ukrytá žádná fyzická schránka ani logbook.
Odměnou za návštěvu tohoto místa je sdílení informací o návštěvě. Geocaching
zareagoval pomocí virtual caches na zákaz umístění fyzické schránky v chráněných
územích, jako jsou například národní parky. Nebo tam, kde je umístění povoleno, ale je
to nemožné vzhledem k terénu, nebo většího zalidnění. Návštěvníci virtual cache
prokazují nález místa tím, že zveřejní fotografii, nebo odpovědi na otázky určené
zakladatelem cache. Od fotografie je nejčastěji vyžadována momentka nálezce s jeho
GPS přístrojem. Není dovoleno stahovat obrázky z internetu. Geocaching.com v roce
2005 zastavil zakládání nových virtual a earth cache. Nové virtual cache musely být
registrovány pro hru waymarking, kam více zapadají svým charakterem. Nicméně
v roce 2006 bylo opět povoleno zakládání nových earth cache [5].
Někteří lidé tato místa, zvolená pro virtual cache, ocení, i když se na nich
nenachází schránka. V ČR zůstaly pouze dvě dožívající, nachází se v Praze - jedna na
Staroměstském náměstí a druhá na Karlově mostě.

Webcam cache
Je to druh virtual cache. Při jejím hledání je třeba se dostat před objektiv kamery
a zavolat partnerovi, že může pořídit fotografii. K uznanému nálezu pak už jen chybí
sdílet svou fotku na oficiálních stránkách a zapsat svou návštěvu. Další možností jsou
webkamery, které mají dostupný archiv fotografií, odkud se dá stáhnout pomocí data a
času pohyb před kamerou. Nové webcam cache, stejně jako virtual, již není od konce
roku 2005 možné přihlašovat. Tato kategorie byla také přesunuta do hry waymarking. V
ČR je stále registrováno šest webcam cache, z původních dvanácti. Vzhledem
k pravidlům

není

možné, aby caches

byly po archivaci

znovu obnoveny

[19].

Locationless cache
I locationless [loukeišnles] cache se staly součástí hry waymarking . Opět je
potřeba k zapsání nálezu splnit určité podmínky jako u předchozích kategorií. A znovu
se na finálním místě nenachází schránka, ale nějaký objekt. Ať je to fontána, pomník,
náměstí, či dětské hřiště. Tyto cache patřily mezi první, které byly od roku 2005
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odstraněny ze hry geocaching. Na rozdíl od předchozích nebyly ponechány ani již
založené, ale všechny byly najednou archivovány [26].

Lab cache
Je to vzácný typ cache, který je vytvářen zatím pouze firmou Groundspeak. Je to
speciální cache, pod kterou se mohou skrývat různé nové testované typy cache.
V současné době tyto cache většinou fungují stejně jako tradicional: donavigovat na
místo, najít úkryt a zapsat se do logbooku. Liší se však v tom, že ve schránce je třeba
najít speciální kód, bez jeho pomoci nelze takovou cache označit za nalezenou [28].
Ikonky dalších typů caches jsou na obrázku 9.

Obrázek 9: Ikonky dalších typů cache [28]

2.3 Náročnost cache
Vyjadřuje, jak namáhavé bude cache nalézt. A to jak z hlediska fyzické, tak
psychické stránky. V popisu každé cache můžeme spatřit dva důležité aspekty
náročnosti, na které je třeba brát ohled. Jsou jimi pětibodové stupnice terénu a
obtížnosti.
Systém je založen na kritériích, které byly projednány s lidmi ve fóru
Groundspeaku. Zpočátku bylo málo aktivních lidí, kteří by diskutovali o tomto tématu,
ale později vznikla velká debata k systému hodnocení. Nakonec tato skupina lidí přišla
na návrh, že by každý vlastník cache měl rozhodovat o jejím ohodnocení náročnosti
[31].
2.3.1 Terénní náročnost
Pohybuje se tedy v rozmezí jedné až pěti hvězdiček. S její pomocí vyjadřujeme
fyzickou náročnost hledání. Jde o souhrnné ohodnocení tělesné námahy, kterou je třeba
vynaložit k úspěchu. Je obtížné popsat, kolika hvězdičkami kterou cache ohodnotit.
Nejlepší způsob, jak si vytvořit určitý odhad, je pár caches najít. Ovšem u cache
s nejvyšším počtem hvězdiček je třeba dodržovat určitá pravidla [8].
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Hodnocení terénu se nevztahuje pouze k samotnému místu nálezu. Například v
případě multi cache musí být absolvování celé trasy k finálním souřadnicím také
zahrnuto. U tradicional cache je náročnost určena vyloženě k uložení schránky. Je – li
schránka uložena ve dvou a půl metrech na rohu zídky, náročnost bude pro různě
vysoké lidi určitě odlišná. Proto by měl počet hvězdiček být objektivně zvolen pro
průměrného člověka. Ovšem je vždy lepší terén nadhodnotit, než mít někoho na
svědomí. Ačkoli z právního hlediska odpovídá každý sám za sebe, vlastníci cache
přejímají morální zodpovědnost za hledače. A proto, i kdyby sami byli zdatnými plavci
či stromolezci, počítají raději s tou variantou, že cache na ostrůvku uprostřed jezera
bude lovena z plavidla, a že ten, kdo poleze pro cache na strom, bude jištěn na laně.
Pokud si není zakladatel jistý přesně hodnotou na stupnici, může využít i půl hvězdiček
[8].
Terén 1
Nejjednodušší možný terén vystihuje úkryt, který je velmi dobře přístupný. Jedná se o
dobře přístupné zpevněné cesty pro pěší i pro cyklisty, dokonce i pro vozíčkáře. To
znamená, že i on by byl schopen ji bez asistence ulovit.
Terén 2
Terén je většinou po značených stezkách, na kterých nejsou velké změny nadmořské
výšky nebo prudké převýšení. Sváteční oblečení bych ale na odlov nedoporučoval.
Nemusíme se bát s sebou vzít i děti, i když bychom je možná unavili délkou
absolvované trasy, která bývá až do tří kilometrů.
Terén 3
Zde už se nedá počítat s cestami nebo pěšinkami, ale s procházkou, po které nezůstane
oblečení úplně čisté. Můžeme se setkat s kopcovitým terénem či strmými stráněmi. Toto
hodnocení je vhodné pro starší, fyzicky zdatné geocachers. Zcela nevhodné je pro děti.
Celková trasa může přesahovat tři kilometry.
Terén 4
Vhodné pro outdoorové nadšence, kteří mají zkušenosti s podobnými záležitostmi.
K dosažení cíle bude potřeba výkon, na který nemusí být každý dostatečně fyzicky a
psychicky připraven. Při tomto hodnocení není třeba jiných pomůcek, než vlastních sil.
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Většinou je třeba překonat překážky, jako je vylezení na strom, nebo plavání za
pokladem na ostrov.
Terén 5
Velmi náročný terén vyžadující specializované vybavení (horolezecké, potápěčské, loď,
apod.). Typické cache pro tuto úroveň jsou ty, které leží na dně jezera, na skalní stěně či
na stromě bez větví. Můžeme je nazvat extrémní caches, i o nich se dále zmíníme.

2.3.2 Obtížnost
Obtížností vyjadřujeme celkovou náročnost jejího nalezení mimo všech
překážek, které se vyjadřují terénním hodnocením. Takže jde především o souhrnné
hodnocení duševní námahy, kterou je třeba vynaložit. Stejně jako u terénu je obtížné
hodnocení kolika hvězdičkami kterou cache určit a doporučuje se několik caches
vyluštit a najít [8].
Je třeba mít na mysli, že situace se značně liší u různých typů caches. Například
u tradicional caches vypovídá obtížnost čistě o náročnosti nalezení schránky, vysoká
obtížnost tak svědčí o rafinovanosti úkrytu. U mystery cache může naopak znamenat i
velmi složité luštění a končit jednoduchou skrýší [8].
Obtížnost 1
Tato obtížnost se netýká multi cache, ale zpravidla tradicional cache. Jde o velmi zjevný
úkryt. Skrýš je často viditelná na první pohled a při pečlivé domácí přípravě je s pomocí
nápovědy snadno dohádatelná i bez GPS. Začátečníci mohou mít zpočátku problémy,
pro zkušenější je to lehký bod.
Obtížnost 2
Patří sem opět tradicional cache, které jsou snadno nalezitelné pomocí nápovědy, také
zde mají své místo jednodušší multi cache a poměrně lehce vyluštitelné mystery cache.
Skrýše této úrovně jsou přibližně hledány půl hodiny.
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Obtížnost 3
Pro tradicional cache to bude důmyslná skrýš, u multi caches bude třeba dohledání
mnoha schránek, nebo složitější dopočítávání souřadnic následujících stanovišť.
Mystery cache by už měla trápit hráče luštěním šifer nebo hádanek, kde je vyžadována
pečlivá domácí příprava.
Obtížnost 4
I pro zkušeného hráče jde zde často o výborně maskovanou schránku, nebo mystery
cache, kde je nutné v popisu cache nejprve zjistit indicie k souřadnicím a pak je třeba
správně použít na místě. Toto hodnocení obsahuje schránky, tvořící velké výzvy pro
mnohé geocachers, ale i pro ně je to časově náročné. Doba přípravy může trvat i několik
dní.
Obtížnost 5
Patří sem převážně velmi náročné mystery cache vyžadující odborné znalosti, a hlavně
trpělivost. Nad některými šiframi zůstává rozum stát a mnoho hráčů odchází od počítače
s prázdnou. Na tyto typy je třeba věnovat dlouhé hodiny a dny, než jsou vyluštěny
finální souřadnice.

2.3.2 Extrémní caches
Někteří hráči touží po adrenalinu, láká je tak zvaný extrémní geocaching. Bývají
to založené schránky blížící se k pěti hvězdičkám za terén. Zatuchlé kanály, podzemí,
koruny stromů, potápění, pro někoho i noční hledání.
Velmi častým případem je instalace cache vysoko na stromě a bez větví, kde je
nutné si zajistit příslušné vybavení. Kromě toho je důležité, aby byl lezec důkladně
seznámen s používaným vybavením, fyzicky a psychicky zdatný a nikdy se
nepohyboval ve výškách sám (vždy minimálně ve dvou). Dále je při lezení na stromech
zakázané používat jakékoli techniky, které by poškozovaly strom [8]. Cache umístěna
na stromě je na obrázku 10.
Další kategorií jsou vodní cache. Je to způsob, jak všem zájemcům pěkně osladit
hledání cache. Uvedu příklad umístěním na ostrově, kam je nezbytné doplavat, nebo se
přebrodit. Rozhodně je vhodné na toto upozornit v popisu cache, aby byli hledači
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připraveni na situaci, která je čeká. Specifickou formou vodní cache je schránka, která
je uložena hluboko pod hladinou a vyžaduje potápěčskou výstroj [8].
Nesmím zapomenout na cache uloženou v kanálech, v jeskyních, opuštěných
tunelech a dalších temných místech. Vstup do podzemí je vidět na obrázku 11. Je
potřeba si uvědomit předem, že pohyb v těchto místech je ze své podstaty riziková
činnost. Každý zájemce, který se dobrovolně vypraví do podobných končin, by měl dbát
na bezpečnostní zásady. Doporučenou výbavou jsou dva na sobě nezávislé zdroje
světla, nejlépe čelové svítilny, klasické svítilny zbytečně zaměstnávají jednu ruku.
V kanálech hrozí otrava nebezpečnými plyny, proto je důležité zjistit, zda je jasně cítit
průvan. Kontrola předpovědi počasí je také nesmírně důležitá, přívalový déšť dokáže
zvýšit průtok vody v kanále. Zdraví nebezpeční mohou být i potkani, tedy spíše jejich
výměšky, pokud se dostanou do otevřených ran při brodění vodou. V těchto případech
je vhodné návštěvu raději odložit na příště [18].
Existují samozřejmě ještě další možnosti cache spadající do této kategorie.
Všechna důležitá upozornění, o jakou cache se charakteristicky jedná, by měla být
uvedena v popisu cache terénem, obtížností a příslušnými atributy. Někteří geocachers
si jich váží mnohem více než ostatních, protože pro jeden nález musejí vynaložit
spoustu síly a odvahy.

Obrázek 10: Cache na stromě [18]

Obrázek 11: Vstup do podzemí [18]
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2.4 Základní pravidla geocachingu
2.4.1 Etiketa geocachingu
I geocaching zahrnuje určitá pravidla, která by se měli účastníci naučit dodržovat. Jejich
zapamatováním pomůžou zajistit zábavu sobě i ostatním, o to více, že většina z nich je
logických.
Taylor [50] uvádí základní pravidla v osmi bodech:
1. Nenápadnost
Pokud je někdo blízko hledaného místa, měl by se přesvědčit, zda ho někdo nepozoruje.
Hrozilo by tak prozrazení schránky a zároveň ohrožení její existence a všech předmětů,
co obsahuje. Hledač by měl vykonávat nenápadné pohyby, aby na sebe příliš
neupozorňoval. Mezi časté taktiky patří zavazování tkaničky od bot, předstírání
telefonování nebo fotografování. Někdy je větší problém vrátit nepozorovaně cache na
původní místo než samotný nález. V případě, že cache nelze bez povšimnutí najít, je
lepší nechat lov na klidnější dobu [50].
2. Odhadnout situaci v blízkosti cache
Zjistit mezi okolními lidmi, zda se jedná o ty, kteří mají totožný zájem o krabičku, nebo
ty, kteří nic nehledají. Je to poznat podle toho, že mají v ruce GPS přístroj nebo se
pohybují podobným způsobem. Po optání s kladnou odpovědí mohou v hledání
spolupracovat, v opačném případě vysvětlí, co zde dělají nebo se omluví za
nedorozumění [50].
3. Zůstat opodál při nálezu cache
V případě, že najde hráč cache před někým, kdo přišel na místo těsně po něm. Tím má
druhý příchozí stejné podmínky, neví tedy, kde se cache přesně nachází [50].
4. Nechat cache přesně tam, kde byla nalezena
Výjimku tvoří situace, pokud je jasné, že schránka není tam, kde by měla být. Dá se to
zjistit pomocí nápovědy, která je udána v popisu cache na internetu. V ten moment
může hráč vrátit cache na správné místo [50].
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5. Měň fér, nebo neměň vůbec
Férová výměna předmětů je dalším pravidlem, které je třeba dodržet. Pokud by se
nálezci líbila nějaká věc z cache a chtěl by si ji nechat, musí ji vyměnit za minimálně
stejně cennou, aby splnil podmínku. Když by zanechal v krabičce cínového vojáčka a
vzal si například knihu, nebyl by to férový obchod [50].
6. Nenechávej ve schránce nevhodné věci
Do etikety patří také pravidlo o nevkládání nevhodných předmětů, což bude zmíněno
v následující kapitole (2.4.2).
7. Získat povolení majitele pozemku
Sedmým pravidlem je získání povolení majitele pozemku, kde má být cache umístěna.
To platí zvláště v případě, pokud je použitá stará krabice na munici. Mnoho takových
caches bylo vyhozeno příslušníky policie, protože si mysleli, že jde o bombu.
V případě, že má být schránka umístěna blízko kostela, měla by být domluvena schůzka
s majitelem kostela a vysvětlit mu, co je geocaching. A pokusit se získat povolení
k umístění schránky. Mnoho majitelů je vstřícných a rádi se baví o tomto tématu [50].
8. Bezpečnost je na prvním místě
Pokud si hráč není jistý svým bezpečím, neměl by pokračovat v hledání. Ve vzácných
případech může být cache umístěna na nepříjemných místech. Například skupina lidí
putovala za schránkou, ale neznali jinou cestu, než jít tmavou a úzkou uličkou, tak se
rozhodli hledání neabsolvovat [50].

2.4.2 Co do schránky nepatří
V první řadě je třeba si uvědomit, že geocachingu se věnují rodiny se svými
dětmi. I proto je důležité, aby obsah schránky nebyl jakýmkoliv způsobem nebezpečný.
Ohrožujícími předměty mohou být hořlaviny, výbušniny, léky, různé zbraně, ostré
předměty či nevystřelené náboje, ze kterých může mít nálezce sice radost, ale nebezpečí
plynoucí z jejich neodborného používání je příliš velké [50; 8].
Další skupinou jsou předměty, které by mohly znehodnotit zbytek obsahu
schránky. Jsou jimi například parfémy nebo baterie, které mohou vytéct mimo své
pouzdro. Také potraviny nemají na životnost cache kladný účinek, mohou svým pachem
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přilákat zvěř, která schránku zničí. Nevhodné jsou odpadky a věci, které už nejsou
nikomu k užitku [50; 8].
Základem je používat zdravý rozum a při odchodu od místa nálezu se přesvědčit,
že schránka neobsahuje žádnou ze zmíněných věcí. V opačném případě lze nevhodnou
položku bez náhrady vyjmout. Pokud se v cache nachází předmět v rozporu s těmito
pravidly a nálezci se nelíbí, pak ji jednoduše vymění. V caches se občas nechávají
všelijaké věci, při kterých si nálezci klepají na čelo a někdy se i bojí otevřít víko
schránky.

2.4.3 Putovní a další předměty
Mimo logbooku, psacích potřeb, karty pro náhodné nálezce a věci na výměnu se
ve schránce nachází další žádané položky. Jsou jimi putovní předměty zvané geocoin
[džiokoin], travel bug [trævl bag] a sběratelský dřevěný geocoin.
Putovní předměty neslouží k výměně, ale jejich úkolem je cestovat ze schránky
do schránky často s nějakým konkrétním posláním. Jejich označení pochází
z anglického slova track [træk] a znamená, že jejich pohyb po světě může kdokoli
sledovat díky tomu, že hledači zaznamenávají jejich nález i umístění do další schránky
na stránkách geocaching.com [8].
Při přenášení putovních předmětů je třeba opět dodržovat následující pravidla.
Měly by se vkládat do cache, kterým nehrozí riziko vykradení a pokud možno pomoci
jim splnit jejich úkol, nebo je nechat ve schránce pro další nálezce, není povinnost je
přesouvat. Pokud je putovní předmět vyzvednutý ze schránky, dočasný majitel by ho
neměl mít u sebe déle než čtrnáct dní od doby nálezu. Tyto předměty jsou vystaveny
trvajícímu nebezpečí, že jejich pouť světem skončí neslavně, totiž zmizením v kapse
nepoctivých geocachers, nebo člověka, který se k nim dostane náhodou [8].

Geocoin
Geocoin je speciální mince vyrobená pro jedince, nebo skupiny geocachers jako
jejich vizitka, mnoho z nich je spojena s různými event cache. Každý geocoin je, stejně
jako travel bug, označen svým unikátním kódem, který umožňuje sledování jeho
cestování ze schránky do schránky, nebo jestli je v držení jiných hledačů. Tak se tvoří
příběh po jeho dlouhou cestu. Princip vyzvedávání travel bugs a geocoins je prakticky
totožný. Jednou z možností je, pokud se putovní předmět nevyzvedne a nechá se ve
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schránce, opsat si jeho kód a na internetu oznámit „Discovered it“, což znamená, že byl
objeven. Tím se udrží kontakt mezi předmětem a jeho majitelem. Příklad přední i zadní
strany mince je na obrázku 12. Unikátní kód je na něm záměrně skrytý
[39].
Tyto mince jsou příjemným zpestřením hry, některé vypadají velice pěkně a
hodnotně. Dělají se ovšem na zakázku, a protože by byly náklady na vyražení jedné
mince příliš vysoké, musí se vyrábět min. po sto kusech, aby byly dostupné s příznivou
cenou.

Obrázek 12: Geocoin [39]

Travel bug
Je to putovní předmět opatřený identifikačním štítkem. Funguje na stejném
principu jako geocoin. Liší se samozřejmě vzhledem, provedením a nižší cenou. Jedná
se o dva kovové štítky podobné psím známkám. Jeden z nich si majitel nechá při sobě,
ke druhému připne libovolný předmět. Travel bug s přívěškem je vidět na obrázku 13.
Nejčastěji to bývá nějaká hračka, plyšák, klíčenka. Záleží na uvážení a fantazii majitele,
stejně jako cíl, který určí putovnímu předmětu. Navštívit co nejvíce rybníků, nejvyšších
hor v různých zemích, to vše mohou být nápady pro cestování předmětu. Po aktivaci
kódu

lze

jeho

pohyb

sledovat

na

webových

[39].
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hry

geocaching

Obrázek 13: Travel bug [39]

CWG
CWG, neboli czech wood geocoin je osobní identifikační předmět určený pro
výměnu ve schránkách a pro sběratelství. Jedná se o neputovní předměty na rozdíl od
travel bugs a geocoins. Jsou to dřevěná kolečka, na kterých je laserem vygravírované
logo jednoho hledače pokladů nebo celého týmu. Existují také CWG vydávané pro
zvláštní účely, např. pamětní při různých event cache nebo CITO akcích. Najde – li se
ve schránce CWG, smí se vyměnit dle stejných pravidel jako ostatní věci na výměnu,
ideální je měnit CWG za CWG [8].
Podíváme – li se do historie, tak u zrodu CWG byli geocachers Poník a JPAGEO
v roce 2005. Jejich CWG jsou na obrázku 14. Po výrobě vlastních dřevěných „vizitek“
se rozhodli nabídnout zkušenosti a vzor CWG k využití všem ostatním. Jejich nápad se
dodnes rychle rozšiřuje, a to i do ostatních evropských zemí. Cache s CWG a putovními
předměty je na obrázku 15 [8].

Obrázek 14: První CWG [28]

35

Obrázek 15: Obsah cache s logbookem, CWG a putovními předměty [22]

2.4.4 Provedení schránek
Skrýše pod kameny jsou oblíbené, protože krabička se dá schovat pod kámen
jednoduše a prakticky kdekoliv. Bohužel často jsou úkryty a provedení krabiček voleny
zcela nevhodně. Základním pravidlem je nepoužít skleněnou nádobu, její životnost není
moc dlouhá a při jejím rozbití po ní vzniknou střepy, které mohou vést k nepříjemným
poraněním. Nejsou vhodné ani dřevěné krabičky, které se musí kvůli vlhku dostatečně
ošetřit. Nejrozšířenějším materiálem je plast. Pozor ale na tenkostěnné schránky, které
jsou zvláště v zimních obdobích náchylnější k prasknutí vzhledem k zvýšené křehkosti.
Krabička typu Lock&Lock je vyráběna z kvalitnějších plastů, pevných i za nižších
teplot, navíc je dokonale vodotěsná. Je výhodnější investovat více peněz do krabičky
než neustále měnit zničené věci uvnitř. Další z možností je krabička, zvaná „ammo
box“, čili kovová krabice využívaná v armádě [8].
Nejčastějším typem skrýše pro tyto krabičky je hromada utvořená z kamenů
v lese, u stromu nebo na podobných místech. Do ní se snadno umístí schránka a úkryt je
hotov. Pečlivější zakladatelé vymýšlí pro své schránky různá maskování, může to být
povrchové nabarvení krabičky šedou barvou, či jiným odstínem. Ti nejzručnější mohou
do nějakého kamene vytvořit prohlubeň a krabičku do ní ukrýt. Je důležité dávat pozor,
aby nebyla skrýš umístěna příliš nešikovně. Představme si cache schovanou ve stráni
s hromadou kamení, kdy si zakladatel cache škodolibě domýšlí, jak hledači obracejí
jeden kámen po druhém. Nebo ji dokonce ukrýt v kamenné zídce. Každý si dokáže
domyslet, jak by zídka vypadala po několika vlnách geocachers. Pokud je nezbytné
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uložit cache na podobném místě, je třeba vybrat výrazný orientační objekt a uvést
drobnou nápovědu, případně i fotografii [8].
2.4.5 Chování k přírodě
Za založenou cache má sice morální zodpovědnost její autor, ale porušováním
zákona se dopouští přestupku ten, kdo ji hledá. Nejčastějšími prohřešky jsou vstupy na
soukromý pozemek, poškozování chráněných nebo památných míst. Zakladatel by měl
uvést všechny potřebné informace k zákonnému chování v popisu cache. Dle průzkumu
Čageo [8] čte popis tradicional caches jen každý šestý geocacher. Co obsahuje popis
cache bude rozvedeno v následujících kapitolách.
Hledači pokladů by si sami měli na místě uvědomit nejšetrnější způsob pobytu
na místě. Zaznamenají – li nějaký negativní poznatek, například nadměrný sešlap, erozi
půdy, či rušení hnízdících ptáků, měli by napsat autorovi této cache buď přes e-mail,
nebo ho kontaktovat jiným způsobem. Sdělit autorovi naopak pozitivní zážitek může
znamenat povzbuzení do další pěkné cache, šetrné k přírodě.
Speciální pozornost si zaslouží stromy označené jako památné, které jsou ze
zákona evidovány v rámci Digitálního registru Ústředního seznamu ochrany přírody.
Pro tyto stromy platí zvýšená ochrana. Proto by se neměla cache umisťovat do dutin
stromů, mezi kořeny, do korun, ani jinak nepřipevňovat na větve. Je třeba mít na
paměti, že hledání cache může probíhat úplně jinak, než si původně autor představoval.
Cílem je na strom poukázat, ne ho zničit nevhodným chováním. Každý takový strom má
vymezeno ochranné pásmo, které většinou bývá ve tvaru kruhu o poloměru
desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm nad zemí. V případě, že
zakladatel najde v tomto pásmu vhodný úkryt, není důvod tomuto umístění bránit.
Ovšem musí se stále myslet na to, že na místo přijdou další stovky, časem možná i tisíce
geocachers, kteří by mohli prostředí kolem stromu narušit. Ne každého zajímá strom,
ale spíše krabička [8].
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2.5 Listing a log
Listing [listiŋ] je popis nebo zadání cache s veškerými informacemi týkající se
místa a schované stránky, který je přístupný na internetu. Vytváří ho gecacher, který
zakládá svou novou cache. Log [log] je zaznamenání nálezu ve schránce a později na
oficiálních stránkách geocachingu.
2.5.1 Co obsahuje listing
V záhlaví se nachází ikonka, podle toho o jaký typ cache se jedná. Následuje
stručný název vystihující místo úkrytu. S odkazem na jeho profil je pod názvem jméno
nebo přezdívka zakladatele. Následují informace o rozměrech, obtížnosti, terénu a
souřadnicích, které lze pomocí odkazů umístěných pod nimi stáhnout do GPS, nebo
telefonu. Dále se zde nachází prostor pro popis cache, mezi textem lze nalézt obrázky,
tabulky a další zajímavosti o místě. Na konci se nachází zašifrovaná nápověda, která se
po kliknutí zobrazí v jazyce nám srozumitelném. U tradicional cache se nápověda
pochopitelně týká jen jejího umístění, u multi cache může obsahovat nápovědy
k jednotlivým stanovištím, u mystery i k luštěním šifer. Základním pravidlem je, že se
nápověda volí tak, aby šla cache najít, případně vyluštit i bez něj. To znamená, že
podstatné věci týkající se vhodného chování na místě by měly být umístěny už v popisu
cache. Nebo například nápověda „v pařezu“, kde jich je v okolí stovky, není v tomto
případě na místě. Aby se autor cache vyhnul negativním reakcím k přístupu na místo,
má možnost ve svém popisu cache uvést waypoints. Jsou to souřadnicemi zadané body,
které pomáhají v orientaci při multi cache, jasně určují místo pro parkování nebo vstup
do oblasti. V nejspodnější části je chronologicky seřazen seznam záznamů těch
geocachers, kteří se na cache vydali [23].

2.5.2 Atributy cache
Autor cache může prostřednictvím symbolů přiřadit k popisu atributy, které
charakterizují jak umístění cache, tak případná opatření k jejímu nalezení. Takových
atributů může být vybráno maximálně 15. Doporučuje se používat ty, které jsou pro
určitou lokalitu vhodné a logické. Grafické symboly mají mezinárodní platnost, čili jsou
srozumitelné i těm, kteří neovládají jazyk, kterým je psán listing. Pro praktický příklad
je na obrázku 16 několik takových atributů. Geocacher, který se vydá hledat cache, ví,
že na místě nesmí rozdělávat oheň, je nevhodná pro děti a vozíčkáře. Ve vysoké trávě je
riziko klíšťat. Místo je dostupné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a je přístupné psům i na
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kole. Dále je tu možnost brodění. Atributů je vytvořeno mnoho a některé upozorňují i
na speciální vybavení, které je třeba mít s sebou. Patří mezi ně například UV lampa,
baterka nebo novou technologie chirp [čirp] [8].

Obrázek 16: Atributy cache [23]

2.5.3 Log
Log znamená jak zápis do logbooku fyzické schránky, tak zápis na
internetových stránkách geocachingu. Zatímco se v první variantě zapisuje většinou
úspěšný nález, na internetovém logování je možností více. V první řadě je nutné se při
zapisování vyvarovat prozrazování mnoha detailů a nekazit ostatním překvapení.
V tomto případě je možno sdílený zápis zašifrovat, tím se pro ostatní nestane viditelný
dříve, než na něj kliknou [23].
Geocachers se dostanou k zápisu přes listing cache. Na stránce se vyplní datum,
vybere typ zápisu a napíše text. Datum odpovídá dni, ve kterém byla cache hledána.
Typů zápisů je celá řada, mezi základní patří „nalezeno“, „nenalezeno“. S první
zvolenou možností se do textového pole píše obsah, který je spojen se zážitky, které měl
geocacher na místě. Měl by se vyhnout nic neříkajícím větám, které nejsou vhodné.
Pokud druhou možnost zvolí více hledačů po sobě, značí to, že s cache není něco
v pořádku. Proto je třeba myslet na to, že log geocachers je jediná odměna a zpětná
vazba pro zakladatele, jak udělat své caches lepšími [23].
Dalšími typy zápisu je například „potřebuje údržbu“ nebo „potřebuje
archivovat“. Pokud je schránka plná vody, je rozbitá, nebo není kam psát, může nálezce
poskytnout schránce první pomoc. Je – li to nad jeho síly, musí zvolit první možnost a
autor tak dostane signál, že jeho zásah je nutný. Žádost o archivaci dostane schránka, na
jejíž údržbu autor dávno rezignoval. Nebo ani nikomu z komunity se nechce do údržby
cache, která za to možná ani nestojí. Taková cache se stává minulostí a její ikonka na
mapě uvolní místo dalším [8].
.
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2.6 Aplikace pro hru geocaching
Pro mnohé uživatele může být GPS navigace příliš drahou investicí, a pokud se
nechtějí smířit s prostým používáním mapy, je tu možnost stažení jedné z mnoha
aplikací, se kterými nemají dnešní chytré telefony s navigací potíže. Dnešní doba nabízí
mnoho aplikací, pomocí kterých lze najít ukryté schránky. Tato kapitola poukazuje na
nejznámější a nejoblíbenější používané aplikace pro mobilní telefony s různými
operačními systémy.
2.6.1 C:geo
Je to jednoduchá, ale efektivní aplikace pro operační systémy Android. Na rozdíl
od podobných aplikací nepožaduje webový prohlížeč. Uživatelé mohou jít za poklady
bez domácí přípravy. Aplikace je zdarma a doposud byla v angličtině, ale nyní je i v
české verzi [7].
Výhodou je propojení aplikace s profilem založeným na oficiálních stránkách.
K dispozici je i aktivní mapa a další účinné funkce. C:geo je stále ve vývoji a vzniklé
chyby se neustále napravují.
2.6.2 Handy geocaching
Handy Geocaching je aplikace, která by neměla chybět v rukou geocachers
s přílušným operačním systémem. V tomto případě je to Symbian. Spojuje mobilní
přístup ke stránkám geocaching.com s navigačními funkcemi. Umožňuje vyhledávání
caches dle klíčových slov, souřadnic a stahování všech potřebných informací o nich.
Pokud uživatelé vlastní bluetooth GPS modul, nebo telefon s interní GPS, mohou se
rovnou nechat navigovat na zvolenou cache [43].
Handy geocaching má mnoho využitelných funkcí. Například uložení vlastních
bodů či cache, jejich zobrazení na mapě, průměrování souřadnic, program pro výpočet
souřadnic. Je také poskytována zcela zdarma.
2.6.3 Geocaching od Groundspeak
Je oficiální aplikací pro geocaching.com. Je testována na operačních systémech
Mac OS. Nyní je k dispozici pro operační systémy Android, na kterých je placená. Nově
tuto aplikaci podporují systémy Windows 7.5 a 8, kde je zdarma. Umožňuje zobrazení
různých druhů map, stahování cache do telefonu a další výhodné funkce. Propojení
s oficiálními stránkami a zápisy přímo v terénu je samozřejmostí [17].
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2.7 Založení cache
Nové caches by mělo předcházet důkladné prostudování pravidel pro správný
postup při zakládání. Přesvědčit se, jestli je místo opravdu tak zajímavé, aby bylo
ukázáno ostatním lidem. Je doporučováno nalezení několika stovek již založených
schránek, aby byla zkušenost s možnými úkryty a maskováním.

2.7.1 Cache před publikací
S myšlenkou, kam cache umístit, by měl mít každý zakladatel na paměti hned
několik důležitých věcí o umístění. Předem uvážit, jestli není cache na příliš viditelném
nebo frekventovaném místě blízko silnic a turistických stezek. Pak hrozí riziko, že na
cache narazí někdo náhodou. Splnit minimální vzdálenost od ostatních fyzických
schránek (161 m). Správně určit souřadnice, kde je důležité si uvědomit, že při špatném
počasí může být přesnost GPS přístroje velice špatná. Některé přístroje mají schopnost
průměrování, to znamená, že se na požadovaném místě uloží více bodů a později je
vybrán ten nejlepší. Velmi dobré je porovnat změřené souřadnice s mapou dostupnou na
internetu. Umístění cache mimo chráněné přírodní oblasti s vyšším stupněm ochrany,
jako jsou národní parky, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace. Především se
ujistit, že pohyb v blízkosti úkrytu nezpůsobí újmu okolní přírodě [8].
Hned po ideálním umístění je třeba vybrat vhodnou schránku. Schránku, která
bude odolná vůči vlivům počasí po celý rok. Dále není od věci schránku označit
nápisem, že se jedná o geocache. Co se obsahu schránky týče, měla by obsahovat
logbook, tužku a případně vytištěný papír vysvětlující geocaching ve více jazycích pro
případ, že cache najde náhodný nálezce. Doporučeno je vložit předměty na výměnu, ale
není to podmínkou [23].
Když je schránka na místě, zakladatelé by měli věnovat svou energii na listing,
zda obsahuje zajímavé informace o cache, místu, události či tématu, a že v něm nejsou
pravopisné chyby. Popřemýšlet, zda by nebylo vhodné k popisu připojit atributy a
waypoints. Naopak by neměl obsahovat veškerá loga nebo odkazy na komerční
subjekty. Po přezkoumání správcem bude cache zveřejněna pro širokou veřejnost [8].
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Jakmile je cache zveřejněna, je povinností autora ji pravidelně udržovat - včetně
prostoru kolem ní. Pokud časem zjistí, že se v okolí úkrytu vyskytují komplikace, zajistí
potřebné úpravy, přesuny a uvede to ve svém popisu cache [23].

2.7.2 Betatest
Cílem betatestů je pomoci zakladatelům s vytvořením a publikací jejich nové
cache. Zadání, které sepsali, se jim zdá naprosto jednoznačné. Úkryt, který si zvolili,
jim připadá zjevný i přesto, že na něj jejich GPS přístroj se zaměřenými souřadnicemi
ukazuje jen každý druhý den. A právě proto se dělají betatesty. Betatester [betatestr] je
zkušený geocacher, který nezávisle prověřuje cache a dělá to zcela dobrovolně.
Navrhuje změny pro vylepšení a upozorňuje na případné problémy. Požádat o betatest
není ostudou, naopak. Horší by bylo nepožádat a nechat cache s chybami. O provedení
kontroly informuje betatester správce, který cache schvaluje [27].
V říjnu roku 2013 Groudspeak doporučuje, aby u cache, které zakládají nováčci,
nebyly povinně vyžadovány betatesty. Nezbývá než věřit, že zodpovědní geocachers si
nechají poradit od těch zkušenějších a na světě bude minimum podprůměrných schránek
[16].
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3 Geocaching v pedagogické praxi
Po několika kapitolách vysvětlujících pravidla a vzrušení z nalezené cache je čas
ukázat i další možnosti geocachingu. Nabízí využití ve školství a dalších komunitních
prostředích. Geocaching se dá prakticky aplikovat ve školních učebnách, v tělovýchově
i rekreačních zařízeních. Ve třídě ho mohou využít učitelé v rámci průřezového studia
jazyků, matematiky či vědních oborů prakticky ve všech věkových kategoriích.
V oblasti tělesné výchovy může být geocaching využit k posílení zdraví a pohybové
aktivity. Existuje mnoho dalších možností, jak využít geocaching k trávení volného času
s rodinou, v mládežnických organizacích, církevních nebo skautských skupinách. Ve
všech případech může být geocaching použit na podporu ekologického a
environmentálního vzdělávání a smyslu pro zlepšování planety Země [50].

3.1 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Dle Jeřábka [36] nemá v rámcovém vzdělávacím programu geocaching své
místo. Ovšem jeho náplň, technologie GPS by se dala využít hned v několika
vyučovaných předmětech, kterým by škola přizpůsobila svůj vzdělávací program.
Vzhledem k použité technologii je vhodná realizace pouze s žáky druhého stupně. Podle
očekávaného učiva v rámcovém vzdělávacím programu se nabízí přírodopis, zeměpis
nebo tělesná výchova. Další možností je zařazení geocachingu do průřezového studia
v oblasti environmentální výchovy.

3.2 Praktické aplikace hry geocaching ve školství
V této kapitole bude vysvětleno, jakým způsobem je možné zakomponovat
geocaching do vyučování ve školách. Základní příklady jsou uvedeny pro jazykové
studium, matematiku a biologii.

3.2.1 Ukázka programu pro jazykové studium
Tento program je vhodný pro děti ve věku od devíti do třinácti let. Žáci mají za
úkol šifrovat a dešifrovat nápovědy skutečných schránek. Účastníci používají k plnění
úkolů abecedy, týmové spolupráce, počítače k lokalizování několika schránek se
zašifrovanými nápovědami a v neposlední řadě taky GPS přístroj [50].
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Tato zkušenost naučí žáky používat kódovací systém používaný geocachers po
celém světě. Poté, co se to studenti naučí, mohou zkusit zašifrovat své vlastní zprávy.
Dále si vyzkouší používání GPS a s pomocí rozluštěné nápovědy mohou najít ukryté
schránky [50].
Součástí programu může být vedená diskuse s žáky o kódovacích systémech
používaných už dříve v historii. Jako příklad lze uvést vývoj Morseovy abecedy pro
přenos telegrafních zpráv, než byl vynalezen telefon. Dále by měl učitel vysvětlit
studentům jednoduchý kódovací systém, dle kterého se budou řídit a luštit nápovědy
k ukrytým schránkám. V tomto případě je použito 26 písmen abecedy, kdy se prvních
13 umístí do horního řádku, a zbývajících 13 do spodního jako na obrázku 17. Pak se
může ve slovech písmeno A nahradit jako N, a N jako A. Několik příkladu je možno
napsat na tabuli, jeden z příkladů může být: „cbq fgebzrz“ znamená „pod stromem“.
Když jsou studenti seznámeni s šifrovacím systémem, mohou se vydat hledat cache do
terénu, odšifrovat pomocné nápovědy už umí [50].

Obrázek 17: Šifrování a dešifrování zpráv pomocí abecedy [50]

3.2.2 Ukázka programu pro studium matematiky
Další z možností využití prvků geocachingu je, že žáci se mohou naučit řešit
problémy v matematice. Jako motivační technika jim je poskytnuta GPS navigace, která
jim pomáhá hledat schránky v areálu školy nebo veřejném parku. Cílem lekce je
správně odpovědět na otázky týkající se problému matematiky odpovídající věkové
kategorii. Pracovat mohou samostatně nebo se spolužákem, zaleží na instrukcích učitele
nebo počtu GPS [50].
Studenti začínají program ve třídě, kde se v běžných hodinách naučí základním
matematickým operacím dle studijního plánu. V praxi si pak procvičí své znalosti
s pomocí GPS přístroje. Na školním, nebo jiném pozemku se nachází několik skrytých
schránek, každá obsahuje zadání matematického příkladu. Mohou se v ní vyskytovat
vzorce, slovní úlohy či matematické operace. Žáci mají za úkol najít všechny schránky
pomocí GPS přístroje, správně si zapsat výpočet každé z nich. Učitel může vytvořit
vlastní vzorec pro souřadnice pokladu schovaného za odměnu. Děti do něj dosadí
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správně vypočtená čísla, zadají do GPS a mohou se vydat hledat zaslouženou
schovanou schránku [50].

3.2.3 Ukázka programu pro studium biologie
V tomto případě se studenti naučí poznávat stromy. GPS navigace slouží
k nalezení stromu na určených souřadnicích. Šipka je zavede ke konkrétním stromům na
školním pozemku nebo v parku [50].
Cílem této lekce je obohatit znalosti žáků v oblasti biologie. Budou schopni určit
následující vlastnosti stromů. Charakteristický výskyt, identifikace stromu podle druhu
listu, kůry, plodů, větví. Žáci by měli být vybaveni dostatečným počtem GPS navigací,
učebnicí, kde najdou zadané stromy, a předem připraveným formulářem, kam zapisují
odpovědi. Celou skupinu je vhodné rozdělit do více skupin, ať se do vzdělávání zapojí
více žáků. Skupiny mohou mezi sebou i soutěžit [50].

3.3 Rozšířenost moderních technologií mezi žáky
Moderní technologie se stala významnou a v poslední době zaznamenala velký
rozmach. Nás zajímá především technologie GPS. Byla by škoda nejít s jejich rozvojem
i ve školství. Pro školu by investice do GPS navigací k výuce nemusela znamenat
úplnou pohromu. Cena turistických navigací se pohybuje kolem tří tisíc korun a stále
klesá. S pokrokem dnešní doby se najde velké množství žáků, kteří vlastní chytré
telefony s integrovanou GPS. Základní software bývá umístěn na internetu a je volně ke
stažení. V souvislosti s těmito fakty a významem GPS je vhodné se zamyslet nad
využitelností a obohacení výuky na základních školách [2].
Zpestření výuky žákům může pomoci látku lépe pochopit, zapamatovat si lépe
souvislosti učiva, které při běžné výuce nevzniknou. Například v předmětu zeměpisu by
neposlouchali ve třídě jen fakta o planetě Zemi, jejich sférách a oblastech, ale lépe by se
seznámili s orientací v terénu, vrstevnicích, souřadnicovém systému apod.
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3.4 Mimoškolní programy geocachingu
V předchozích kapitolách je nastíněno, že geocaching může sloužit k různým
účelům. Lidé, kteří pracují v oblasti vzdělávání nebo centrech volného času, mohou
využít geocaching jako sociální, vzdělávací a fyzický prostředek pro jejich účastníky.
V některých případech se může zdát, že zařazení geocachingu je snadné. V jiných
případech může vyžadovat kreativní nápady. Pro některé může být cílem začlenit
geocaching do již probíhajícího jiného programu, jiní mají zájem vytvořit program
geocachingu samostatně [50].

3.4.1 Organizace programu
Pokud je při tvorbě programu překážkou nedostatek GPS přístrojů, nabízí se
možnost pracovat i bez jejich využití. Ideálním řešením je letterboxing, kde není nutné
investovat do těchto zařízení. Ale je nutné vytvořit vlastní neoficiální schránky, protože
počet těch oficiálních není v dnešní době tak vysoký. Tím ale vzniká větší práce
s přípravou a organizací. Pokud se jedná o oficiální schránky, je třeba dbát na
dodržování všech pravidel, které byly zmíněny v předchozích kapitolách. To platí
samozřejmě pro všechny typy fyzických schránek. Dalším způsobem hry bez použití
GPS přístrojů je orientační běh, což je dobrý způsob, jak přimět děti i dospělé
k aktivnímu pohybu. K orientaci v terénu slouží výhradně mapa [50].
Ve chvíli, kdy se organizátor lekce rozhodne svým účastníkům představit
geocaching, by měl mít připraven dostatečný počet GPS jednotek. Ovšem ze začátku
není třeba, aby měl každý vlastní, mohou pracovat ve skupinách. Pokud nemají
účastníci GPS, nic jim nebrání využít mobilní telefon s příslušnou aplikací. Při
plánování výletu za pokladem je třeba, aby si byl průvodce vědom případných rizik,
která by na trase mohla vzniknout. Mezi první nálezy by měly být voleny oficiální
caches rozmístěné v takovém pořadí, aby bylo možné se vyhnout nebezpečným
silnicím. Další možností je vytvořit neoficiální schránky v prostoru, kde je prostředí
dobře známé, bez různých rizik a nebezpečí. Je vhodné začít tradicional caches se
snadnějším úkrytem a postupně zvyšovat obtížnost [50].
Poté, co se účastníci naučí hledat a ukrývat cache s postupně větší úrovní, měl
by vedoucí lekce najít způsob, jak udržet jejich motivaci. Dobrým způsobem může být
uspořádání schůze, kde se účastníci rozdělí do dvou skupin. Každá z nich ukryje pro
druhý tým schránku. Každá další schůze může obměňovat požadavky na typ cache,
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obtížnost, terén apod. Je to určitě dobrý způsob, jak zlepšovat své dovednosti
v používání GPS, hledání i ukrývání cache. Cílem programu je nejčastěji poskytnout
zájemcům činnost, kterou se naučí využívat ve svém volném čase [50].

3.4.2 Zajištění finančních prostředků
Program pro geocaching je třeba nějak finančně podpořit. Nově vytvořené
programy často vyžadují podání žádosti o grant na provozovanou činnost, GPS
přístroje, plat učitele. Další peníze je potřeba vynaložit na školení učitelů, pokud je to
potřeba. Absolutní nutností je začít s jasným cílem a nenechat se odradit sháněním
finančních prostředků, i když to může stát hodně energie. Přesně formulované cíle a
potřeby mohou pomoci určit, odkud by měla přijít podpora [50].
Nemá – li zájmový kroužek dostatek peněz, a pokud se pracuje s dětmi, které
patří do rodin s nižším příjmem, nejčastější překážkou bývá nákup GPS přístrojů. Jak již
bylo zmíněno, k fungování programu není GPS nezbytný [50]. V zahraničí, za účelem
podpory těchto programů, je možné sehnat sady GPS navigací i s příručkou pro učitele
za výhodnou cenu [11].

3.4.3 Spolupráce s rodiči
Geocaching realizovaný v rodinném kruhu může pomoci prohloubit vztah se
svými dětmi a držet je dále od průšvihů. Této činnosti se mohou zúčastnit lidé s různou
výkonnostní úrovní, takže na výlet může vyrazit celá rodina. Ať už se geocaching
provádí ve volném čase, nebo ve škole, je důležitá komunikace a spolupráce mezi
školou a rodiči. Je to dobrá strategie, která může vést k úspěchu [50].
Rodiny mohou ke svým výletům využívat parky, lesy a další oblasti. Umožňují
svým dětem chodit nebo jezdit na kole na různě vzdálené ukryté caches. Často
překonávají nemalé vzdálenosti a při touze najít ukrytou schránku, si toho nejsou
vědomy. Pokud se tato zábava zalíbí rodičům, většinou s sebou na výlet vezmou další
rodinu s dětmi [50]. Stejně jako pro učitele existuje výhodná sada pro geocaching i pro
rodiče s dětmi. Je k vidění na obrázku 18. Na našem trhu se zatím podobná možnost
nevyskytuje. V tomto směru bohužel mírně zaostáváme.
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Obrázek 18: Rodinná sada pro geocaching [11]

3.5 Zdraví a pohybová aktivita
Stránky geocachingu mají několik užitečných funkcí, které pomáhají hledačům
najít nejlepší přístup k pěkným místům k hledání cache, například v parcích. Podle
dalších funkcí se dají velmi jednoduše zvolit výlety ve vztahu k časové náročnosti a
celkové vzdálenosti. Navíc i podle terénu, kterým je charakterizována každá cache, lze
odhadnout, jaké úsilí bude třeba vynaložit ke zdolání úkrytu. Objevuje se tedy možnost
zvolit si krátkou vycházku, která zahrnuje několik městských schránek nebo úkrytů
v parku. Nebo například dlouhou pěší túru lesem a najít jednu nebo dvě schránky [50].
Zábava, která je prožívána u objevování skrytých pokladů, dává k dispozici
dostatek motivace pro děti i dospělé. Pro podporu fyzické aktivity by nebylo od věci
integrovat geocaching do školních osnov, do rekreace nebo podobného programu.
Vedoucí skupin mohou měnit délku, intenzitu a účel výletu, aby souvisel s komponenty
podporující zdraví [50].

3.2.1 Aerobní cvičení
Schopnost organismu provádět vytrvale dynamické pohyby se střední až
vysokou intenzitou se nazývá kardiorespirační zdatnost. Zlepšení kondice vyžaduje, aby
kardiovaskulární, respirační a svalový systém využíval větší množství kyslíku než
obvykle. Činnost, která rozvíjí kardiorespirační zdatnost, vyžaduje využití kyslíku ve
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svalech. Pro děti a adolescenty by měla aerobní aktivita nastat při střední až vysoké
intenzitě cvičení po dobu 60 minut za den. Komponenty cvičení mohou být upraveny
tak, aby zlepšily kardiorespirační zdatnost. Jsou jimi frekvence, intenzita, doba a typ
cvičení [51; 44].
Cvičením by neměl být věnován čas pouze ve školní tělesné výchově, ale v době
během přestávek, po vyučování v organizovaném sportu, či jen pro zábavu. Vzhledem
k nedostatku hodin v tělesné výchově ve školách by měly být podporovány pohybové
aktivity studentů. Bez ohledu na to, kdo je zodpovědný za jejich aktivně strávený čas,
mohl by geocaching přispět k aktivnímu pohybu. Učitel tělesné výchovy, stejně jako
učitel ostatních předmětů může poskytnout základní informace o geocachingu
studentům v průběhu vyučování. Mimoškolní programy nabízejí tuto aktivitu, parky i
rekreační centra také mohou zahrnovat geocaching. Rodiče mohou vzít své děti na výlet
o víkendu i během týdne. Geocaching pak pomáhá plnit doporučené každodenní dávky
pohybové aktivity [50].

3.2.2 Posilovací cvičení
Svalová síla je schopnost svalů vytvořit maximální sílu, důležitou pro plnění
každodenních úkolů s lehkostí. Aby došlo k posílení svalů, měly být dodrženy obecné
zásady a svaly posilovány třikrát týdně. Zařazení posilovacích cvičení do geocachingu
je snadné [50].
Schránky s poklady mohou být vymyšleny tak, aby každé stanoviště obsahovalo
úkol se zpevňovacím cvičením, které by bylo nutné splnit k získání dalších souřadnic.
Například jedno stanoviště bude mít jako úkol dvacet sedů lehů. Další bude podmíněno
patnácti kliky. Na třetím stanovišti může být úkol spojený s přetahování se lanem. Jinou
možností by mohlo být použití otázek vztahujících se k zapojení svalových skupin při
různých cvičeních. Především záleží na fantazii a tvořivosti autora programu [50].

3.2.4 Geocaching s využitím krokoměrů a sporttesterů
Mnoho lidí je tak zabráno do geocachingu, že si ani neuvědomí množství
vykonané fyzické aktivity. Mnoho GPS přístrojů je vybaveno funkcemi, které určí
překonanou vzdálenost. Pokud se hledač rozhodne pro tuto funkci, měl by si vždy před
začátkem akce vynulovat GPS přístroj, aby si mohl uvědomit svůj výkon na konci
aktivity. Další způsoby, jak zjistit energii vynaloženou při hledání cache, jsou
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krokoměry a sporttestery. Krokoměry se požívají k počítání ušlých kroků při vycházce
za skrytou schránkou. Zajímavé pak je porovnání kroků při geocachingu a při běžné
činnosti. Účastníci si pak mohou lépe stanovovat své cíle a motivovat se při hledání
[50]. Podobně jako chlapec na obrázku 19.

Obrázek 19: Krokoměr při hře geocaching [50]

Stejně tak si mohou účastníci určit cílové hodnoty své tepové frekvence a nosit
při geocachingu sporttestery. Pokud nejsou tyto přístroje k dispozici, je možné
účastníky naučit, jak sledovat své hodnoty ručně. Mohou si spočítat počet tepů za 10
vteřin a vynásobit 6, pak vyjde počet tepů za minutu. Pokud mají účastníci od lékaře
doporučenou nejvyšší tepovou frekvenci, které mohou dosáhnout, je třeba se ujistit, zda
nejsou zadané cache příliš náročné. Stejně jako u krokoměrů si zájemci mohou zkusit
změřit svůj tep při běžných činnostech a porovnat to s činnostmi vykonávanými při
geocachingu [50].
Ať je účastník v hodinách tělesné výchovy, o přestávce, v mimoškolních
aktivitách, s rodinou, vždy bude zdraví, kardiorespirační zdatnost a svalová síla
nedílnou součástí úspěšného hledání pokladů. Nicméně při správném plánování a
zajímavých nápadech se geocaching může stát zdrojem správné pohybové aktivity.
Důležité ale je, aby se účastníci vždy bavili a užili si vzrušení z hledání [50].
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4 Závěrečné práce a výzkumy
Dosud bylo zpracováno několik prací týkající se hry geocaching. Za zmínku
stojí především ty, které se věnují zařazení do školního vzdělávacího programu nebo
volnočasových aktivit organizovaných školou.

4.1 Závěrečné práce u nás
Na Technické univerzitě v Liberci studentka Nováková [41] ve své závěrečné
práci navrhla didaktický postup výuky hry geocaching. Výzkum probíhal v rámci
předmětu zeměpis dle rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Dále
zpracovala tematický plán pro zájmový kroužek na jeden školní rok. Hlavním cílem této
práce je ukázat žákům 2. stupně základní školy aktivitu, která by mohla zaplnit jejich
volný čas.
Cílem zpracované diplomové práce dle Přibyla [46] bylo vytvoření terénní
výuky pomocí hry geocaching a jejím zařazením do hodin zeměpisu na základní škole
Velešín. Celý projekt nebyl situován pouze do předmětu zeměpisu, ale prolínal se také
s ostatními předměty, jako jsou dějepis, přírodopis, občanská nauka, výpočetní technika
či environmentální výchova. Každý návrh terénní výuky odpovídá svou náročností
přiřazené třídě a školnímu vzdělávacímu programu školy Velešín. Výzkum byl
realizován pomocí dotazníkového šetření a hodnotil nový způsob výuky, jeho klady a
zápory.
Kresta [37] ve své obhájené diplomové práci velmi srozumitelně vysvětluje
základní pojmy a pravidla hry. Dle autora se má zpracovaný obsah jeho práce využít v
informačních centrech, knihovnách, ale i specialisty pracujících s informacemi v oblasti
marketingu a ve školství. Zaměřil se na problematiku nově založených tematických
cache. Ve své práci popisuje hned několik praktických příkladů. Uvádí, že práce je
koncipována tak, aby jí porozuměli i pracovníci bez předchozí zkušenosti s touto hrou.
Rád bych zmínil obhájenou bakalářskou práci studentky Štěpánkové [49]
z Fakulty tělesné výchovy a sportu. Smyslem její práce je seznámit účastníky se základy
hry geocaching, jak správně s touto aktivitou začít a provozovat ji. Dále ukázat mladé
generaci, že se dá s touto hrou velmi dobře zabavit v přírodě i velkoměstech. Dalším
cílem bylo zmapování oblasti Divoké Šárky, možnosti nálezu skrytých schránek,
pozorování nevídaných přírodních úkazů, to vše s GPS navigací v ruce.
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Většina zmíněných prací se snaží zařadit hru do volnočasových aktivit mládeže.
Je to jistě zajímavý způsob, jak oslovit žáky, kteří by měli zájem o tuto činnost. Tento
nápad mě inspiroval i ve vlastní práci. Autoři ve svých výzkumných částech
upřednostňují hledání schránek ukrytých v blízkosti kulturních památek a dalších
významných míst. Objevuje se v nich i snaha o zařazení hry do běžné vyučovací
hodiny. Práce obsahují systematicky vytvořené tematické plány, které mohou být
přínosné pro stávající i budoucí učitele.

4.2 Závěrečné práce a výzkumy v zahraničí
Bragg [3] ve svém projektu na univerzitě v Austrálii, který byl realizován na
jedné ze základních škol, měl za cíl obohatit vyučování matematiky u žáků 5. a 6. tříd
ve věku 10 – 12 let. Autoři výzkumu chtěli žákům pomocí hry geocaching poskytnout
zajímavější cestu ve světě matematických pojmů a přesáhnout tak efektivitu běžné
vyučovací hodiny. Do projektu byly náhodně vybrány tři třídy. Dětem byla
představována možnost spojení matematiky s reálným životem, řešili slovní úlohy,
pomocí GPS a kompasu bylo rozvíjeno prostorové vnímání. I když se zájem o tento
program čekal, úroveň zapojení a údiv byl nevídaný. Žáci prosili své učitele, aby mohli
být také součástí probíhajícího projektu. Jiní žádali o zapůjčení GPS navigace, aby
mohli vyrazit na hledání pokladů během víkendu se svou rodinou nebo kamarády.
Vědecká práce dle Patuba [42] sleduje prostředí, ve kterém se pohybují hráči při
hledání ukrytých pokladů. A to především díky tomu, že se nepohybují pouze po
turistických cestách, ale i mimo ně. Tato práce se v jejím počátku zabývá vývojem hry
geocaching a jejím dopadem na životní prostředí. Zmiňuje se také o CITO cache jako
kladně působících na okolní přírodu. Mnoho výzkumů v této práci se zabývalo lidskou
činností v souvislosti s turistikou, venkovní rekreační činností, která spadá pod
geocaching. Dopad pěší turistiky na změnu vegetace, eroze, je skutečný problém, který
existuje. Tím vzniká zájem o zmírnění tohoto problému vznikem rekreační ekologie a
ekoturistiky. Tato práce ukázala, že další výzkum je třeba provádět ve větší souvislosti
s hrou geocaching a poskytnout lepší přehled o tom, jak správně vykonávat tuto činnost
a zároveň ji využít jako vzdělávací prostředek.
Cílem Farvadinovy studie [12] je pochopit psychologické motivace hry
geocaching a postupy v rámci celosvětové komunity. Motivace ve hře mohou zahrnovat
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myšlenky nastavené na sbírání bodů, někteří lidé rádi objevují nová místa, pro jiné je
geocaching velkou výzvou. V této práci byly sestaveny dvě výzkumné skupiny. První
průzkumné šetření obsahovalo otevřené otázky, které byly směrovány na motivace hry
geocaching prostřednictvím osobních zkušeností hráčů. Ve druhém šetření se objevily
otázky vícenásobného výběru a výběru pomocí Likertovy škály. Na základě výsledků
bylo zjištěno, jaké motivaci dávají dotazovaní hráči přednost.
Pro zahraniční autory závěrečných prácí je geocaching také zajímavým tématem.
Snaží se obohatit běžné vyučovací hodiny a pomocí GPS přístrojů nabídnout dětem
inovativní program. V tomto případě jsou pro realizaci vyžadovány příznivé finanční
podmínky. V další práci je kladen důraz na ochranu životního prostředí a pohyb po
neoznačených cestách. Dle mého názoru by měl být geocaching v souladu s přírodou.
Proto je důležitá ohleduplnost k rostlinám a stromům, které potkáme při cestě za
pokladem.
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VLASTNÍ ŠETŘENÍ
5 Cíle a úkoly práce, hypotézy
5.1 Cíle práce
Hlavním cílem práce je prosadit hru geocaching jako organizovanou zájmovou činnost
pro žáky druhého stupně základních škol.
Dalším cílem je nabídnout účastníkům aktivitu, kterou se naučí využívat ve svém
volném čase.

5.2 Úkoly práce
Pro tuto práci byly stanoveny tyto úkoly:
-

zmapovat terén v blízkosti vytipovaných škol Prahy 4,

-

vypracovat

srozumitelný

plán

tak,

aby

mu

porozuměli

pedagogičtí

pracovníci i bez předchozí zkušenosti s hrou geocaching,
-

oslovit a vyzvat pedagogické pracovníky ke spolupráci,

-

domluvit si osobní schůzku s ochotnými učiteli, představit jim vypracovaný
projekt, vysvětlit následující postup práce, popřípadě jim nabídnout odměnu,

-

graficky zpracovat propagační leták pro jednotlivé školy,

-

zajistit dostatečný počet GPS přístrojů pro realizaci lekcí,

-

statisticky zpracovat výsledky rozhovorů a dotazníků před intervencí a po
intervenci.
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5.3 Hypotézy
H1: Po intervenci projeví zájem o geocaching, jako organizovanou zájmovou činnost,
minimálně 80% účastníků.
H2: S třicetidenním odstupem po intervenci se bude ve svém volném čase věnovat hře
více než 70% účastníků.
H3: Vlivem intervenčního programu dojde ke statisticky významné změně naměřených
hodnot po intervenci ve srovnání s naměřenými hodnotami zjištěnými před intervencí.
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6 Metodika práce
6.1 Charakteristika výzkumného souboru
Výzkumný soubor tvořili žáci základních škol Bítovská a Poláčkova, které jsou
součástí městské části Prahy 4. Na těchto školách proběhlo přihlášení do projektu, který
jsem nazval „GeoŠkola 2013“. Výběr těchto institucí ovlivnilo několik zásadních
důvodů. V této oblasti je vysoká soustředěnost základních škol, která by mohla být
využita v případě pokračování projektu v budoucnu. Každá škola má navíc vlastní areál
využitelný pro některé lekce. Dalším pozitivem je, že okolí této oblasti nabízí mnoho
zajímavých míst vhodných pro geocaching. Nabídku pro tento projekt obdržely i ostatní
sousední školy, ale neprojevily zájem ke spolupráci.
Prostřednictvím propagačního letáku, který je v příloze A, se žáci měli
přihlašovat zcela dobrovolně a vytvořit tak výzkumný soubor. Podle Chrástky [33] se
jedná o záměrný výběr, který se od ostatních výběrů liší tím, že o výběru prvku
nerozhoduje náhoda, ale úsudek výzkumníka, nebo zkoumané osoby. V tomto případě
se jedná anketní výběr, kdy se jedinci dostávají do výběru sami na základě svého
rozhodnutí. Kromě vlastního zájmu byl výběr podmíněn tím, že účastníci museli být
žáky druhého stupně. Maximální počet účastníků jsem volil s ohledem na bezpečnost a
ochranu oficiálních schránek před veřejností. Mohlo být tedy až 12 přihlášených.
Projektu na základní škole Bítovské se zúčastnilo 11 dětí, z toho 6 dívek a 5 chlapců.
Základní škola Poláčkova poskytla 10 dětí, zde byla účast pouze chlapecká.
Dalším účastníkem se stala základní škola Chodovická na Praze 9, která plnila
roli kontrolní skupiny. Projekt, který proběhl na této škole, se lišil výběrem
výzkumného souboru, zde byla použita náhodná skupina žáků odpoledního školního
klubu. Čili se ho zúčastnili i žáci, kteří by se do projektu sami nepřihlásili. Vedoucím
jednotlivých lekcí nebyl učitel příslušné školy, ale výzkumník. Jinak byl rozsah projektu
stejný jako na již zmíněných školách. Primární význam pro tuto práci mají výsledky na
školách na Praze 4. Základní škola Chodovická ale mohla nabídnout zajímavé
porovnání. Dále jsem měl možnost si osobně vyzkoušet, jak reagují děti na připravené
lekce a prezentace. Připravený program podstoupilo celkem 11 dětí, z toho 2 dívky a 9
chlapců.
Na školách Prahy 4 probíhal projekt nejprve v areálu školy, ve zbývajících
lekcích účastníci postupně navštívili oblast Krče, Michle a Podolí. Na základní škole
Chodovické byl využit prostor školního areálu a městské části Horních Počernic.
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Účastníkům byl sdělen účel a cíl práce. Dále byli žáci ujištěni, že získané informace
budou anonymní a využity výhradně pro výzkum této práce.

6.2 Použité metody
Projekt „GeoŠkola 2013“, který proběhl na základních školách, vychází podle
Chrástky [33] z pedagogického experimentu s využitím techniky jedné skupiny.
Kerlinger [35] označuje tento experiment jako „jedna skupina před - po“. Je to poněkud
zdokonalená forma techniky jedné skupiny. Ovšem místo měření před experimentem je
účastníkům předložen dotazník, poté je skupina ovlivňována praktickým působením
v terénu. Po intervenci, bez zásahu výzkumníka, je jim po určitém časovém intervalu
znovu předložen dotazník. Při sestavování položek dotazníku jsem vycházel
z publikovaných zásad. Před zahájením výzkumného šetření jsem předložil dotazník
k vyplnění několika respondentům ve stejném věku jako budoucí účastníci projektu.
Zajímala mě především srozumitelnost otázek a časová náročnost.
Podle Gavory [15] je dotazník soubor položek, které zjišťují
faktografické informace, názory, postoje, motivy apod. Je to nástroj, který klade otázky,
a respondenti na ně odpovídají. Dotazník může obsahovat položky, které nemají tázací
formu, ale formu tvrzení nebo škály. Respondenti na ně reagují a odpovídají. Ferjenčík
[13] uvádí, že dotazník patří mezi metody rozhovoru. Respektive se jedná o
strukturovaný rozhovor a jeho písemnou podobu, v níž je předepsané znění jednotlivých
otázek i jejich pořadí. Výhodou dotazníku dle Ferjenčíka [13] je úspora času, finančních
prostředků, dále lze data obvykle lépe kvantifikovat. Mezi nevýhody patří menší
pružnost, formulace otázky nemusí být všem srozumitelná, nižší věrohodnost dat,
příprava vyžaduje vysokou pečlivost.
Na rozdíl od dotazníku představuje rozhovor pracnou, časově náročnou techniku
sběru informací. U rozhovoru se dá narazit na řadu zkreslení, která vznikají především
osobou výzkumníka neboli tazatele. Zkreslující efekt představuje například to, že
respondent má tendenci odpovědět tak, aby vyhověl tázající straně. Dalším negativem
může být to, že pro respondenta je často obtížné vyslovit nepříjemnou možnost přímo
do očí tazatele. Jsou – li výzkumy zaměřeny na problematiku, o kterých respondenti
nikdy neslyšeli, pak si vytváří svůj postoj až při pokládání otázek, což je nestabilní.
Rozhovor je realizován s každým respondentem zvlášť, jedná se o individuální
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rozhovor, nebo je možnost se dotazovat ve skupině. Individuální rozhovor pro tento
výzkum proběhl v přirozeném prostředí na pracovišti [45].

6.3 Sběr dat
Projekt byl naplánován do 4 lekcí po dobu jednoho měsíce, čili jedné lekce za
týden. Časový rozsah jedné lekce zaujímal dvě hodiny v odpoledním čase. V úvodní
lekci byl vyplněn první dotazník. Na základní škole Bítovské byl uskutečněn na začátku
měsíce května roku 2013. Než byl předložen druhý dotazník, byla stanovena doba po
intervenci na 30 dní. Ve stejném intervalu proběhl i projekt na sousední základní škole
Poláčkova. Lišil se pouze dobou intervence, která probíhala celý říjnový měsíc. Pod
vedením výzkumníka pak proběhl výzkum na základní škole Chodovické v Horních
Počernicích. Jednotlivé lekce projektu „GeoŠkola 2013“ jsou v příloze B.
Získaná data pro tuto práci byla získávána prostřednictvím dotazníku
elektronickou

cestou.

Konkrétně

prostřednictvím

internetového

serveru

„Click4Survey“, který umožňuje export dat do Excelu a dalších programů. Dotazník pro
tuto práci se skládá z uzavřených i otevřených otázek a Likertovy škály. Dotazování
před intervencí je rozděleno do tří částí a obsahuje celkem 23 otázky. První část
obsahuje předpoklady účastníka pro hru geocaching, druhá část se zajímá o jeho
současné trávení volného času a třetí zjišťuje již získanou zkušenost s hrou. Celé znění
dotazníku před intervencí se nachází na konci této práce, kde je uveden jako příloha C.
Z dotazníku po intervenci byly vyřazeny otázky, které nemohly zaznamenat žádnou
změnu. Oproti prvnímu dotazníku byly tedy vynechány otázky, které zjišťovaly
předpoklady pro hru geocaching. Obsahuje tedy 19 otázek a jeho celé znění se nachází
v příloze D.
Od pedagogického pracovníka, který byl s účastníky po celou dobu v kontaktu,
bylo třeba také získat zpětnou vazbu. Pro vyčerpávající stanovisko jsem se rozhodl pro
rozhovor, který byl uskutečněn po skončení projektu. Obsahoval 16 otázek
soustředěných především na zájem, postoj a chování dětí při jednotlivých lekcích. Dále
hodnotil srozumitelnost a případné nedostatky připravených lekcí.
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6.4 Analýza dat
Pro zpracování dat bylo použito sumarizace dat a základní popisné statistiky pro
vyjádření absolutních a relativních četností jednotlivých odpovědí v kladených otázkách.
Výsledky jsou vyjádřeny ve formě tabulek a grafů. Tabulky slouží pro první přehled
získaných údajů, grafy vytvářejí geometrický obraz dat [32].
Ke zpracování získaných dat byla využita souhrnná analýza serveru „ClickSurvey4“
a export do tabulkového programu Excel. Získaná data ze základních škol na Praze 4 byla
zpracovávána jednotlivě, navíc v porovnání s třetí testovanou školou. Opakovaně jsem
měřil u téže skupiny určitou proměnnou a chtěl jsem rozhodnout, zda mezi výsledky obou
měření je statisticky významný rozdíl. Proto jsem k testování hypotéz použil párový t – test,
statistický test významnosti. Jak uvádí Chrástka [33], je třeba mít při opakovaných
měřeních jistotu, že měříme opravdu za stejných podmínek. V opačném případě by se
mohlo stát, že eventuální zjištěná změna bude výsledkem působení faktorů, které nemáme
pod svojí kontrolou. U pedagogických jevů má opakované měření smysl jen tehdy, pokud
zapamatování prvního měření nemá vliv na měření druhé.
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7 Výsledky
7.1 Vyhodnocení dotazníků
Graf č. 1 – Přehled účastníků dle dosaženého věku
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Do projektu se mohli přihlašovat pouze žáci 2.stupně základní školy. Z grafu č. 1 je
zřejmé, že zájem byl projeven převážně u žáků ve věku 12 let. A to i v situaci, kdy
pominu účast na FZŠ Chodovická, tam byli žáci vybráni náhodně ze stejné věkové
kategorie. Zároveň si myslím, že tento věk je nejvhodnější pro seznámení s hrou
geocaching. Děti jsou do hry zapálení, mají rády soutěžení a odměnu za snahu.
Domnívám se, že když je začne hra bavit, mohou u ní zůstat a rozvíjet své dovednosti i
v pokročilejším věku.
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Vyhodnocení otázky č. 1
ODPOVĚDI PŘED INTERVENCÍ
Graf č. 2 – Co mě přimělo se přihlásit do projektu GeoŠkola 2013 na ZŠ Bítovská?

Zdroj: autor

Graf č. 3 – Co mě přimělo se přihlásit do projektu GeoŠkola 2013 ZŠ Poláčkova?

Zdroj: autor
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Podle grafu č. 2 a grafu č. 3 měli žáci k dispozici pětistupňovou škálu odpovědí.
Odpověď 1 znamenala, že s výrokem nejméně souhlasí, odpověď 5 je s ním naopak
ztotožňoval. Z 36,4 % na ZŠ Bítovská a z 60 % na druhé škole se děti přihlašovaly
především z vlastního zájmu bez ohledu na ostatní vlivy. Ani ovlivnění od kamarádů na
účastníky nepůsobilo tolik. Nejmenší vliv v tomto směru měli rodiče, respondenti na
obou školách se s touto položkou v 72,7 % a 70 % rozcházejí. Doporučení učitele jasně
dominovalo na základní škole Chodovické, protože šlo o náhodný soubor. Na školách
Prahy 4 se tato položka pohybovala mírně nad průměrem. Zkušenost s podobnou
činností žáky spíše neovlivnila, 50 % a 54,5 % jsou hodnoty při zvolení odpovědi
nesouhlasu.
Žáci měli ve škole vyvěšen propagační leták, který viditelně zapůsobil na jejich
zájem o zapojení do činnosti. Očekával bych, že dají účastníci více na slovo učitele, než
ukazují výsledky.
Vyhodnocení otázky č. 2
Graf č. 4 - Důvody, které mě lákají k pohybu v přírodě. (ZŠ Bítovská)

Zdroj: autor
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Graf č. 5 - Důvody, které mě lákají k pohybu v přírodě. (ZŠ Poláčkova)

Zdroj: autor

Graf č. 6 - Důvody, které mě lákají k pohybu v přírodě. (FZŠ Chodovická)

Zdroj: autor
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Tato část odkrývá předpoklady k provozování hry geocaching. Respondenti odpovídali
stejným způsobem jako v předchozí otázce podle pětistupňové škály. Na základní škole
Poláčkova a Chodovická mají žáci v oblibě procházky v přírodě a rádi objevují nová
místa, což je velice důležitý poznatek pro budoucí činnost. Na základní škole Bítovské
jsou tyto položky spíše v podprůměru až průměru. Většina kulturních památek je dnes
obohacena skrytou schránkou a dává tak návštěvníkům nový cíl jejich výletu. Na všech
školách se ale podle očekávání vyskytují odpovědi pouze v průměru. Výlety na kole
nabízí obrovské možnosti navštívení několika zajímavých míst denně, ať s rodinou,
nebo samostatně. Ujet několik kilometrů a určit si za cíl několik cache je jistě příznivý
nápad pro rozpohybování dnešní mládeže. Pouze respondenti na základní škole
Chodovické znatelně rádi využívají kolo jako dopravní prostředek, kdy 27, 3 % spíše
souhlasí a 54 % naprosto souhlasí. Může to být způsobeno lokalitou, která je velice
příznivá pro cyklistiku. Rozsáhlý Klánovický les navíc nabízí velké množství ukrytých
pokladů. Školy na Praze 4 v tomto směru zaostávají, i přesto, že ZŠ Poláčkova je
v nadprůměru. Naopak na těchto školách mají žáci rádi orientaci v mapě, která je
výhodou při samotném hledání pokladů. Neprozkoumaná místa mohou být vzrušující
jak pro dospělé, tak i pro děti. I když to ve zpracovaných výsledcích není moc viditelné,
pohybují se v okolí průměru (graf č. 4, graf č. 5, graf č. 6).
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Vyhodnocení otázky č. 3
Graf č. 7 – Navštěvuji zájmové kroužky, které organizuje škola?
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Tabulka č. 1 - Navštěvuji zájmové kroužky, které organizuje škola?

ZŠ Bítovská
ZŠ Poláčkova
FZŠ Chodovická
Aritmetický průměr

ano

ne

54,5%

45,5%

20%

80%

63,6%

34,4%

46%

53%

Zdroj: autor

Podle grafu č. 7 a tabulky č. 1 až 80 % procent respondentů nenavštěvuje zájmové
kroužky organizované školou Poláčkova. Příčinou může být jak jejich nedostatek, tak i
nezájem účastníků, nebo přihlášení žáků u jiné organizace. Naopak na zbylých dvou
školách jsou odpovědi viditelně odlišné. Nadpoloviční většina respondentů navštěvuje
zájmové kroužky. Na základní škole Bítovské je to 54,5 %, na Chodovické 63,6 %.
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Vyhodnocení otázky č. 4
Graf č. 8 – Navštěvuji zájmové kroužky, které neorganizuje škola?
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Tabulka č. 2 - Navštěvuji zájmové kroužky, které neorganizuje škola?

ZŠ Bítovská
ZŠ Poláčkova
FZŠ Chodovická
Aritmetický průměr

ano

ne

54,5%

45,5%

80%

20%

63,6%

34,4%

66%

33%

Zdroj: autor

Jak je vidět z grafu č. 8 a z tabulky č. 2 se poměr na základní škole Poláčkova se
zrcadlově otočil a tázaní respondenti odpovídali v 80 % pro účast v zájmových
činnostech neorganizovaných školou. Žáci na dalších dvou školách se jich účastní stejně
jako v předchozí položce dotazníku. To znamená, že v průměru 66 % respondentů
navštěvuje kroužky neorganizované školou.
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Vyhodnocení otázky č. 5
ODPOVĚDI PŘED INTERVENCÍ A PO INTERVENCI
Graf č. 9 - Vlastním turistickou navigaci (GPS)?
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Vlastník turistické navigace má zvýhodněné podmínky pro hledání ukrytých schránek.
Má přesnější lokalizaci hledaných bodů, ale cena navigace je na dnešní poměry stále
vysoká. Před intervencí ji vlastnili pouze účastníci na základní škole Poláčkova, a to
z 30 %. Na zbývajících dvou školách ji žáci nemají, ale mohou si ji půjčit od rodičů. Po
intervenci byla otázka zodpovězena znovu a měla zjistit, jestli si ji účastníci byli
schopni pořídit. S mírným překvapením se na dvou školách zvýšil počet nových
majitelů o 10% a 18,2 %. V případě vedení zájmového kroužku je třeba mít připravené
GPS navigace k zapůjčení, protože ji děti v tomto věku spíše nevlastní (graf č. 9).
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H0: Naměřené hodnoty před intervenčním programem = naměřené hodnoty po
intervenčním programu
H3: Naměřené hodnoty před intervenčním programem ≠ naměřené hodnoty po
intervenčním programu
Hodnota testového kritéria pro rozdíl průměrů vyšla 1,14. Tabulková kritická hodnota
pro hladinu významnosti α = 5 % je 1,81. Hodnota testového kritéria nepřekročila
kritickou hodnotu. Rozdíl získaných hodnot není statisticky významný. Přijímám
nulovou hypotézu H0, zamítám hypotézu H3.
Vyhodnocení otázky č. 6
Graf č. 10 – Mám, nebo využívám navigaci (GPS) ve svém mobilním telefonu?
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Jak je již známo, existuje hned několik aplikací pro hru geocaching. Díky integrované
GPS v mobilním telefonu lze tyto aplikace jednoduše využívat. Účastníci před
intervencí odpovídali, že nemají nebo nevyužívají navigaci v mobilním telefonu.
Odpovědělo tak průměrně 72 % ze všech dotázaných. Po intervenci se situace znatelně
změnila. Aritmetický průměr pro obě odpovědi se posunul k 50 %. Takže ti, co před
intervencí GPS v mobilním telefonu nepoužívali, ji začali využívat. Jedná se tedy
přibližně o 20 % respondentů z každé školy. Tato změna je samozřejmě příznivá, ale
k pohodlnému využívání hry geocaching je potřeba kombinace s připojením k internetu
(graf č. 10).
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H0: Naměřené hodnoty před intervenčním programem = naměřené hodnoty po
intervenčním programu
H3: Naměřené hodnoty před intervenčním programem ≠ naměřené hodnoty po
intervenčním programu
Hodnota testového kritéria pro rozdíl průměrů vyšla 1,17. Tabulková kritická hodnota
pro hladinu významnosti α = 5 % je 1,81. Hodnota testového kritéria nepřekročila
kritickou hodnotu. Rozdíl získaných hodnot není statisticky významný. Přijímám
nulovou hypotézu H0. Zamítám hypotézu H3.
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Vyhodnocení otázky č. 7
Graf č. 11 – Volný čas a můj vztah k němu (před intervencí)
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Graf č. 12 – Volný čas a můj vztah k němu (po intervenci)

jsem doma u televize

ve svém volném čase se nudím
škola, DDM, pionýr, skaut
apod. může ovlivnit trávení
mého volného času

5 - naprosto souhlasím
4

po škole mám spoustu
nevyužitého času

3
2
1 - naprosto nesouhlasím

mohu využít svůj volný čas tak,
jak si přeji

trávím odpoledne s kamarády

navštěvuji zájmové kroužky

jsem doma u počítače

0

5

10

15

Zdroj: autor

Podle grafu č. 11 a grafu č. 12 jsou vidět rozdíly ve volnočasových aktivitách
účastníků před a po intervenci. Respondenti vyplňovali odpovědi dle pětistupňové
škály. U první položky se sledovalo množství tráveného času u televize. Před intervencí
je zřejmé, že s touto činností děti spíše nesouhlasí. Po intervenci se situace bohužel
mění a počet souhlasících účastníků mírně vzrostl. Konkrétní počet hodin strávených u
televize je v grafu č. 14 a tabulce č. 4.
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Druhá položka zjišťuje, zda se účastníci ve svém volném čase nudí. Téměř 50 %
respondentů v obou předložených dotaznících odpovědělo, že se vůbec nenudí. Po
intervenci sice přibyl výrazný počet dětí, které se začaly nudit, ale zhruba o stejný díl se
zvýšil počet odpovědí „spíše nesouhlasím“.
Volnočasové organizace velice příznivě působí na dnešní mládež svým
programem. A je to vidět i v graficky zpracovaných odpovědích. Těžko se dalo počítat,
že by se po intervenci změnil postoj dětí k těmto organizacím. Jejich vztah je dle
výsledků spíše pozitivní, potvrzují nám to oba grafy.
Nevyužitý čas je v této situaci chápán jako doba, která připadá účastníkům
přebytečná a dá se využít jiným způsobem. Zpracovaná data před intervencí ukazují, že
účastníci mají tohoto času velmi málo. Čím méně tohoto času, tím více klesá
pravděpodobnost přihlášení se do dalšího zájmového kroužku nebo další pohybové
aktivity. Po intervenci ovšem nejsou z nějakých důvodů odpovědi tak jednoznačné.
Dost často se stává, že jsou děti tlačeny k pohybovým aktivitám ze strany rodičů.
Nemohou si tak vybrat přesně to, co chtějí. Někdy zase dostávají takovou volnost, že
netráví čas zdravým pohybem, ale poflakováním se doma či na ulici. Většina
respondentů naprosto, nebo spíše souhlasí s tím, že svůj volný čas mohou využít tak, jak
si přejí. Stejný výsledek získáme z dat po intervenci.
Velká většina tázaných účastníků tráví odpoledne s kamarády. Jestli se jedná o
styk v rámci sportovního klubu, zájmového kroužku či jiné venkovní aktivity, nebylo
v otázce specifikováno. Po intervenci je výsledek téměř stejný a změna je minimální. I
geocaching je aktivita, která se příjemněji provozuje ve více lidech. Ba dokonce je to
v některých případech bezpečnější.
Podle grafu se aktivní účasti v zájmových kroužcích věnuje stejná část
respondentů jako ta, co se jí nevěnuje. Na dnešní dobu jde o poměrně vysokou účast.
Určitě by se na tom mělo zapracovat a věřím, že navázaní na projekt GeoŠkola by tomu
jistě prospělo.
Velká část dotazovaných se výhradně nepřiklonila ani k jedné straně škály.
Může to souviset s jejich stydlivostí se přiznat, že času u počítače tráví více, než je
zdrávo. Počet hodin týdně, které stráví u počítače, uváděli účastníci v grafu č. 13 a
tabulce č. 3.
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H0: Naměřené hodnoty před intervenčním programem = naměřené hodnoty po
intervenčním programu
H3: Naměřené hodnoty před intervenčním programem ≠ naměřené hodnoty po
intervenčním programu
Hodnota testového kritéria pro rozdíl průměrů vyšla 0,47. Tabulková kritická hodnota
pro hladinu významnosti α = 5 % je 1,69. Hodnota testového kritéria nepřekročila
kritickou hodnotu. Rozdíl získaných hodnot není statisticky významný. Přijímám
nulovou hypotézu H0. Zamítám hypotézu H3. Nedošlo tedy k průkazné změně
naměřených hodnot.
Vyhodnocení otázky č. 8
Graf č. 13 – Kolik hodin týdně strávím u počítače?
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Zdroj: autor

Tabulka č. 3 - Kolik hodin týdně strávím u počítače?
před intervencí

po intervenci

ZŠ Bítovská

112

100

ZŠ Poláčkova

169

180

FZŠ Chodovická

46

50

Zdroj: autor
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Rozdíl strávených hodin před a po intervenci je vzhledem k počtu účastníků v každé
skupině minimální. Dovoluji si říct, že doba, ve kterou probíhal projekt a následná
intervence je příliš krátká na to, aby výrazně ovlivnila, respektive snížila počet
strávených hodin u počítače. Podle grafu č. 13 a tabulky č. 3 na základní škole Bítovská
je počet hodin o 12 nižší než před intervencí, na Poláčkově o 19 vyšší a na Chodovické
o 4 vyšší.
H0: Naměřené hodnoty před intervenčním programem = naměřené hodnoty po
intervenčním programu
H3: Naměřené hodnoty před intervenčním programem ≠ naměřené hodnoty po
intervenčním programu
Hodnota testového kritéria pro rozdíl průměrů vyšla 0,47. Tabulková kritická hodnota
pro hladinu významnosti α = 5 % je 1,69. Hodnota testového kritéria nepřekročila
kritickou hodnotu. Rozdíl získaných hodnot není statisticky významný. Přijímám
nulovou hypotézu H0. Zamítám hypotézu H3. Nedošlo tedy k průkazné změně
naměřených hodnot.
Vyhodnocení otázky č. 9
Graf č. 14 – Kolik hodin týdně strávím u televize?
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Tabulka č. 4 - Kolik hodin týdně strávím u televize?
před intervencí

po intervenci

ZŠ Bítovská

170

234

ZŠ Poláčkova

80

125

FZŠ Chodovická

63

182

Zdroj: autor

Dle grafu č. 14 a tabulky č. 4 je evidentní, že čas strávený u televize po intervenci je o
mnoho vyšší, než tomu bylo před intervencí. Projekt, který se uskutečnil, by měl do
budoucna účastníky od televize spíše odpuzovat. Bohužel výsledky tomu vůbec
neodpovídají. Vysvětlením může být nepřesné určení hodin ze strany respondentů, nebo
televizní pořad, který v té době sledovali.
H0: Naměřené hodnoty před intervenčním programem = naměřené hodnoty po
intervenčním programu
H3: Naměřené hodnoty před intervenčním programem ≠ naměřené hodnoty po
intervenčním programu
Hodnota testového kritéria pro rozdíl průměrů vyšla 2,43. Tabulková kritická hodnota
pro hladinu významnosti α = 5 % je 1,81. Hodnota testového kritéria překročila
kritickou hodnotu. Rozdíl získaných hodnot je tedy statisticky významný. Zamítám
nulovou hypotézu H0. Přijímám hypotézu H3.
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Vyhodnocení otázky č. 10
Graf č. 15 – Používám internet v mobilním telefonu?
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Tabulka č. 5- Používám internet v mobilním telefonu?
Před intervencí

Po intervenci

ano

ne

ano

ne

ZŠ Bítovská

82%

10%

73%

27%

ZŠ Poláčkova

50%

50%

70%

30%

45,5%

54,5%

45,5%

54,5%

59%

38%

63%

37%

FZŠ Chodovická
Aritmetický průměr
Zdroj: autor

Podmínkou k hledání pokladů pomocí mobilního telefonu je kromě integrované GPS
také internet v mobilu. Respondenti před intervencí odpovídali, zda ho ve svém mobilu
využívají. Na základní škole Bítovská ho používá 82 %, po intervenci 73 %. Na
základní škole Poláčkova se počet zvýšil po intervenci o 20 %. Na základní škole
Chodovická zůstal počet před i po intervenci stejný, čili 45,5 % a 54,5 %, jak je to vidět
z grafu č. 15 a z tabulky č. 5.
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H0: Naměřené hodnoty před intervenčním programem = naměřené hodnoty po
intervenčním programu
H3: Naměřené hodnoty před intervenčním programem ≠ naměřené hodnoty po
intervenčním programu
Hodnota testového kritéria pro rozdíl průměrů vyšla 0,22. Tabulková kritická hodnota
pro hladinu významnosti α = 5 % je 1,81. Hodnota testového kritéria nepřekročila
kritickou hodnotu. Rozdíl získaných hodnot není statisticky významný. Přijímám
nulovou hypotézu H0. Zamítám hypotézu H3. Nedošlo tedy k průkazné změně
naměřených hodnot.

Vyhodnocení otázky č. 11
Graf č. 16 – Používám internet na PC?
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Dle grafu č. 16 není mezi výsledky před a po intervenci žádný rozdíl. Účastníci dvou
škol používají internet na počítači v plném rozsahu. Na základní škole Chodovická je
výsledek nižší, 81,8 % z nich využívá internet. K registraci, hledání pokladů na mapě, či
domácí přípravě je připojení k internetu opravdu nezbytné. Vzhledem k výsledkům
nemám obavy, že by účastníci nemohli provozovat geocaching díky této překážce.
H0: Naměřené hodnoty před intervenčním programem = naměřené hodnoty po
intervenčním programu
H3: Naměřené hodnoty před intervenčním programem ≠ naměřené hodnoty po
intervenčním programu
Přijímám nulovou hypotézu H0. Zamítám hypotézu H3
Vyhodnocení otázky č. 12
Graf č. 17 – Kolik hodin týdně strávím venku? (na hřišti, v parku, apod.)
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Tabulka č. 6 - Kolik hodin týdně strávím venku? (na hřišti, v parku, apod.)
před intervencí

po intervenci

ZŠ Bítovská

170

189

ZŠ Poláčkova

223

205

FZŠ Chodovická

110

149

Zdroj: autor

Geocaching by měl především lákat děti k pohybové aktivitě mimo domácí prostředí
s počítačem. Předložená otázka v dotazníku po nich žádala určení přibližného počtu
hodin týdně stráveného na hřišti, v parku. Dle grafu č. 17 a tabulky č. 6 je zřetelné, že se
počet hodin po intervenci mírně zvýšil. Vzhledem k počtu respondentů se jedná o
příznivé výsledky, na jednoho účastníka by připadlo 2,2 hodiny denně strávených
venku. Ale v porovnání s odpověďmi z grafu č. 13 a grafu č. 14, které řeší množství
času u počítače a u televize, už tak příznivě nevypadají.
H0: Naměřené hodnoty před intervenčním programem = naměřené hodnoty po
intervenčním programu
H3: Naměřené hodnoty před intervenčním programem ≠ naměřené hodnoty po
intervenčním programu
Hodnota testového kritéria pro rozdíl průměrů vyšla 0,28. Tabulková kritická hodnota
pro hladinu významnosti α = 5 % je 1,81. Hodnota testového kritéria nepřekročila
kritickou hodnotu. Rozdíl získaných hodnot není statisticky významný. Přijímám
nulovou hypotézu H0. Zamítám hypotézu H3. Nedošlo tedy k průkazné změně
naměřených hodnot.
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Vyhodnocení otázky č. 13
Graf č. 18 – Kolik hodin týdně strávím na sociálních sítích?
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Tabulka č. 7 - Kolik hodin týdně strávím na sociálních sítích?
před intervencí

po intervenci

ZŠ Bítovská

208

242

ZŠ Poláčkova

183

122

FZŠ Chodovická

22

86

Zdroj: autor

Sociální sítě jsou moderní nástroj dnešní doby, kterému odolalo jen malé procento lidí
včetně dětí na základních školách. Dal se tedy i od účastníků očekávat zájem a
využívání sociálních sítí jako je facebook nebo twitter. Dle zpracovaných výsledků
v grafu č. 18 a tabulky č. 7 je vidět, že výrazně nejméně hodin tráví na sociálních sítích
účastníci na škole Chodovická. Naopak držitel nejvyššího počtu hodin je základní škola
Poláčkova. Ovšem tyto nelichotivě vypadající výsledky by nemusely být na škodu. I
prostřednictvím těchto sítí mohou vznikat různé skupiny propagující pohyb venku.
Takže s trochou šikovnosti by se daly velice zajímavě využít. Nové informace o
zájmových kroužcích by vzhledem k výsledkům účastníkům jistě neunikly.
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H0: Naměřené hodnoty před intervenčním programem = naměřené hodnoty po
intervenčním programu
H3: Naměřené hodnoty před intervenčním programem ≠ naměřené hodnoty po
intervenčním programu
Hodnota testového kritéria pro rozdíl průměrů vyšla 0,24. Tabulková kritická hodnota
pro hladinu významnosti α = 5 % je 1,81. Hodnota testového kritéria nepřekročila
kritickou hodnotu. Rozdíl získaných hodnot není statisticky významný. Přijímám
nulovou hypotézu H0. Zamítám hypotézu H3. Nedošlo tedy k průkazné změně
naměřených hodnot.
Vyhodnocení otázky č. 14
Graf č. 19 – Jsem registrován(a) na serveru geocaching.com?
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Tato položka je velice důležitá pro zjištění toho, zda se děti po skončení projektu dále
věnují hře geocaching. Postup, jak se správně registrovat, jim byl sdělen během projektu
v teoretické části. Jak je vidět z grafu č. 19 bylo před intervencí registrováno průměrně
12 % účastníků, po intervenci pak 18 %. Žáci na základní škole Poláčkova dokonce až
z 27,3 % měli zkušenosti s touto aktivitou, bohužel ten samý výsledek zůstal i po
intervenci. Největší změna se ukázala na základní škole Bítovská, kde před intervencí
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bylo registrováno 9 % účastníků. Po skončení projektu bylo registrováno již 27,3 %, což
je velice pozitivní změna. Dle dosažených výsledků by se mohlo zdát, že děti nemají o
geocaching takový zájem. Dalším aspektem může být fakt, že účastníci nepochopili, jak
se správně přihlásit, nebo potřebují, aby je k tomu někdo záměrně vedl.
Na nule zůstal počet registrací na základní škole Chodovická, a to z toho
důvodu, že se jich tato otázka příliš netýkala. Účastníci na této škole měli díky
společnému fungování mimo projekt čas na úkoly, které jim byly zadány. Své nálezy
museli správně a kriticky zapsat na oficiálních schránkách pod svým vlastním
registrovaným profilem. Nebyli tedy registrováni jako jednotlivci, ale jako celá skupina.
Dalším úkolem byl návrh vlastního loga týmu, který je v příloze na CD. Pro další
perspektivu hry v zájmovém kroužku bych ale doporučoval pro každého vlastní profil.
Je to příznivější i z pohledu motivace pro pokračování v této aktivitě.
H0: Naměřené hodnoty před intervenčním programem = naměřené hodnoty po
intervenčním programu
H3: Naměřené hodnoty před intervenčním programem ≠ naměřené hodnoty po
intervenčním programu
Hodnota testového kritéria pro rozdíl průměrů vyšla 1,03. Tabulková kritická hodnota
pro hladinu významnosti α = 5 % je 1,81. Hodnota testového kritéria nepřekročila
kritickou hodnotu. Rozdíl získaných hodnot není statisticky významný. Přijímám
nulovou hypotézu H0. Zamítám hypotézu H3. Nedošlo tedy k průkazné změně
naměřených hodnot.
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Vyhodnocení otázky č. 15
Tabulka č. 8 - Počet nalezených schránek
Před intervencí

Po intervenci

nalezené

založené

nalezené

založené

schránky

schránky

schránky

schránky

Účastník Bítovská 1

5

0

320

0

Účastník Bítovská 2

0

0

10

0

Účastník Bítovská 3

0

0

10

0

Účastník Poláčkova 1

3800

5

4000

5

Účastník Poláčkova 2

14

0

20

0

Účastník Poláčkova 3

28

1

35

1

3847

6

4395

6

Součet
Zdroj: autor

Účastníci odpovídali, kolik mají nalezených schránek. Tato položka konkretizovala
předchozí položku dotazníku. Podle tabulky č. 8 na základní škole Bítovská našli za
měsíc po projektu 10 dva účastníci. Velká změna je vidět u účastníka č. 3, který našel za
měsíc až 315 schovaných schránek. Zdá se to být až neuvěřitelné. Účastník č. 1 na
základní škole Poláčkova má na svém kontě unikátní počet nalezených schránek. Jeho
otec je geocacher, který dlouho vedl statistický žebříček pro český geocaching a na
výlety bral svého syna často s sebou. Tím je vysvětlen uvedený vysoký počet nálezů ve
zpracovaných datech. Další dva účastníci také navýšili svůj počet nálezů a zdá se, že na
ně měl projekt dobrý vliv.
H0: Naměřené hodnoty před intervenčním programem = naměřené hodnoty po
intervenčním programu
H3: Naměřené hodnoty před intervenčním programem ≠ naměřené hodnoty po
intervenčním programu
Hodnota testového kritéria pro rozdíl průměrů vyšla 1,83. Tabulková kritická hodnota
pro hladinu významnosti α = 5 % je 2,01. Hodnota testového kritéria nepřekročila
kritickou hodnotu. Rozdíl získaných hodnot není statisticky významný. Přijímám
nulovou hypotézu H0. Zamítám hypotézu H3. Nedošlo tedy k průkazné změně
naměřených hodnot.
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ODPOVĚDI PO INTERVENCI
Vyhodnocení otázky č. 16
Graf č. 20 – Přihlásil(a) bych se, kdyby tato záliba fungovala pravidelně během
školního roku jako zájmový kroužek
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Zdroj: autor

Z grafu č. 20 je vidět, jaký počet žáků by se zúčastnil, kdyby geocaching fungoval jako
zájmový kroužek. Na základní škole Bítovská by účast byla 100 %, což je vynikající
výsledek. Na základní škole Poláčkova už není zájem takový, ale 80 % je stále příznivá
účast. Na základní škole Chodovická by se přihlásilo 81,8 % z počtu dotázaných. A to i
přesto, že se účastníci do projektu nepřihlásili dobrovolně.
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Vyhodnocení otázky č. 17
Graf č. 21 – Jaké typy geocache mám nejraději?
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Zdroj: autor

Účastníci projektu mají nejraději tradicional cache (ze 46 %). Nepředchází jí žádné
složité luštění a její úvodní souřadnice vedou přímo ke krabičce. To jsou
předpokládatelné důvody pro oblibu této schránky. Multi cache má také poměrně
velkou oblibu, až 33 % účastníků ji zvolilo ve svých odpovědích. Po 7 % získaly
mystery, earth a jiné cache. Mystery tedy nejspíše nemají oblíbence pro svou složitost,
luštění, apod. Earth cache zase nemají na souřadnicích fyzickou schránku. To samé se
dá říci o zbývajících, mezi které patří například virtual, event nebo webcam cache (graf
č. 21).
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Vyhodnocení otázky č. 18
Graf č. 22 – Práci učitele, který nás provázel, hodnotím známkou
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Zdroj: autor

Zpětnou vazbou pro učitele může být hodnocení účastníků jeho vlastní osoby. Dle grafu
č. 22 si nejlépe vedl učitel na základní škole Bítovská, kde od všech zúčastněných
obdržel známku „1“. Učitel na základní škole Poláčkova získal z 90 % známku „1“,
z 10 % známku „2“. Pedagogický pracovník na základní škole Chodovická byl
hodnocen z 81,8 % známkou „1“, 9,1 % volilo známku „2“ a stejné procento i známku
„3“.
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Vyhodnocení otázky č. 19
Tabulka č. 9 - Napiš stručně hodnocení projektu GeoŠkola, který proběhl

ZŠ Bítovská

ZŠ Poláčkova

FZŠ Chodovická

Super, keškaření je švanda

Fakt dobré

Dobré

Hodnotil bych známkou 2

Moc se mi to líbilo

Hodnotím známkou 1 *

Hodnotím známkou 1

Dobré a zábavné

Pěkné

Hodnotil bych známkou 2

Výborné

Hodně zábavné

Dobré

Líbilo se mi to

Dobré

Hledání keší mě bavilo, ráda

Výlety do přírody celkem

budu chodit na další

fajn

Hodnotím známkou 1 *

Moc se mi to líbilo

Bylo to moc zábavné

Moc se mi to líbilo, ráda v tom
pokračuji

Hezká procházka v přírodě
a zábava, zopakoval bych
Super

Hodnotím známkou 1 *

si to
Bylo to super, moc mě to

Moc se mi to líbilo!!

bavilo

Hodně mě to baví

Dobré, ale mohlo být lepší

Líbilo se mi to

Je to husté
Dávám tomu 30 procent

Super
Zdroj: autor

V tabulce č. 9 je vidět souhrn odpovědí na tuto otevřenou otázku. Respondenti v ní měli
neomezené možnosti, jak se písemně vyjádřit k uskutečněnému projektu. Až na
ojedinělé případy byli účastníci s provedením lekcí spokojeni a mnozí by si to jistě rádi
zopakovali.
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7.2 Rozhovory s pedagogickými pracovníky
PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK – Mgr. Radek Fousek, ZŠ Poláčkova
Věděl jste o hře geocaching již před startem projektu?
O geocachingu jsem věděl, ale neměl jsem s ním zkušenost.
Jste vedoucí nějakého jiného zájmového kroužku?
Ne.
Jakou formou jste propagoval projekt „Geoškola 2013“?
Pomocí propagačního letáku a motivací dobrodružného zážitku.
Jak velký zájem byl ze strany dětí?
Zpočátku veliký, bohužel v den konání mnoho dětí z nejrůznějších důvodů odřeklo.
Dočkal jste se pozornosti při teoretických částí lekce?
Ano, žáci poslouchali a snažili se získat co nejvíce informací.
Napadl by vás jiný způsob, jak účastníkům vysvětlit smysl a základní pravidla
hry?
Vše bylo výborně řečeno a ukázáno stávajícím způsobem.
Byla první lekce dostačující k osvojení manipulace s GPS přístroji?
Ano, někdo již s GPS uměl, ostatní se to brzy naučili.
Byl počet GPS přístrojů přiměřený počtu přihlášených dětí?
Ano, každá dvojice měla svou GPS.
Byla zjevná spolupráce mezi dětmi v praktické části lekce?
Ano, spolupracovali, domlouvali se a střídali se v nošení GPS.
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Do jakých skupin byly děti organizovány?
Žáci chodili ve 2 členných skupinkách
Jaké typy pokladů se dětem líbily nejvíce?
Každý žák je jiný a tak se i jejich názory lišily. Někteří byli pro tradiční, kdy na základě
souřadnic pouze poklad seberou, ti zvídavější měli v oblibě mystery keše – aby získali
souřadnice, museli vyluštit úkol.
Dokázal byste si představit zakomponování hry do běžného vyučování?
Do klasické výuky z časových důvodů asi ne, ale jako volitelný kroužek ano.
Myslíte si, že by hra na této škole uspěla v budoucnu jako zájmový kroužek?
Myslím si, že zájem by byl. Otázkou by byla finanční situace na pořízení dostatečného
množství GPS.
Jak byste zhodnotil srozumitelnost prezentací a příprav projektu?
Přípravy a prezentace byly vytvořeny precizně. Bylo vidět, že se autor o geocaching
velice zajímá, a tak přistoupil k celému projektu.
Udělal byste nějakou změnu, která by zkvalitnila praktickou část lekcí?
Ne, celý projekt „Geoškoly“ je výborně vymyšlen a zorganizován.
Dostalo se vám od dětí zpětné vazby? Případně konkretizujte.
Ano, několik žáků mi sdělilo, že se jim takto strávená odpoledne moc zamlouvala a sami
uvažují nad registrací.
PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK – Bc. Radek Voštiňák, ZŠ Bítovská
Věděl jste o hře geocaching již před startem projektu?
Ano. Nebyl jsem registrován na webu, ale pár keší jsem již odlovil.
Jste vedoucí nějakého jiného zájmového kroužku?
Ano. Vedu kroužek atletiky a florbalu pro první stupeň základní školy.
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Jakou formou jste propagoval projekt „Geoškola 2013“?
Pomocí letáků a slovního kontaktu s dětmi.
Jak velký zájem byl ze strany dětí?
Čekal jsem zájem větší, ale to bylo způsobeno nedostatečnou propagací akce. Nakonec
jsem se dostal na ideální počet cca 10 dětí.
Dočkal jste se pozornosti při teoretických částí lekce?
Teoretická část byla zpracována výborně, ale bohužel pozornost dětí odpoledne již není
dobrá. Po celém dnu ve škole se těší ven. Sedět a poslouchat už je moc nebavilo.
Napadl by vás jiný způsob, jak účastníkům vysvětlit smysl a základní pravidla
hry?
Vynechat teoretickou část v učebně a udělat teorii praxí.
Byla první lekce dostačující k osvojení manipulace s GPS přístroji?
Žijeme v době, kdy skoro každé dítě má chytrý telefon, takže ovládání GPS přístroje
nebyl pro děti žádný problém.
Byl počet GPS přístrojů přiměřený počtu přihlášených dětí?
Ano, počet GPS byl dostačující.
Byla zjevná spolupráce mezi dětmi v praktické části lekce?
Ano. Děti spolupracovaly a pomáhaly si zejména při odlovení těžších keší.
Do jakých skupin byly děti organizovány?
Do počtu dvou až tří.
Jaké typy pokladů se dětem líbily nejvíce?
Líbily se jim poklady, kde musely někam popolézt nebo poklady celkově s těžším
terénem.
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Dokázal byste si představit zakomponování hry do běžného vyučování?
Dokázal. Bylo by to složitější, ale určitě by to šlo. Spíš se ale přikláním k formě kroužků.
Myslíte si, že by hra na této škole uspěla v budoucnu jako zájmový kroužek?
Ano, zájem dětí po kroužku velmi vzrostl.
Jak byste zhodnotil srozumitelnost prezentací a příprav projektu?
Prezentace a přípravy byly na velmi dobré úrovni. Opravdu dobrá práce.
Udělal byste nějakou změnu, která by zkvalitnila praktickou část lekcí?
Myslím, že na rozsah hodin, bylo vše provedeno a zpracováno bez chyby a hluchých
míst.
Dostalo se vám od dětí zpětné vazby? Případně konkretizujte.
Ano. Po projektu vzrostl zájem o pokračování tohoto druhu kroužků.
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8 Diskuze
Dotazník byl předložen 32 účastníkům před samotným projektem. A stejný počet
odpovídal

po

daném

časovém

odstupu.

Z celého

počtu

se

projektu

zúčastnilo 25 % dívek a 75 % chlapců. Průměrný věk všech respondentů byl
12,7 roků. Návratnost odpovědí byla 100 %, protože většina účastníků byla pod
dohledem učitele, který kontroloval účast žáků či správnost vyplňování. Vzhledem k
věku respondentů bylo velice důležité je postupně obcházet, protože často nechápali
zadání otázky a chybovali by v odpovědi. Dotazník byl k dispozici v elektronické
podobě, pokud ovšem škola neměla dostatečný počet přístupných prostředků, došlo na
papírovou formu.
Po dobu jednoho měsíce probíhaly celkem čtyři lekce na každé škole. Měly za úkol
seznámit účastníky se základními pravidly, manipulaci s navigací a celkově s hrou
geocaching. Aby byla propagace hry úspěšná, bylo potřeba sestavit program tak, aby
děti zaujal a naučil je novým věcem zábavnou formou. Projekt musel počítat i s učiteli,
kteří neměli s hrou žádné zkušenosti, proto jim musel být předložen ve srozumitelné
podobě. První část dotazníkového šetření zjišťovala, jaké předpoklady mají účastníci
k zapojení se do komunity hry geocaching. Děti se do projektu hlásily především
z vlastního zájmu. Informace, které dostávaly, se jim jistě zpracovávaly daleko lépe, než
kdyby byly nuceny k přihlášení od jiné osoby. V případě nízké efektivity propagačního
letáku se do důležité role dostával učitel příslušné školy. Jak se uvádí v rozhovoru, oba
učitelé zapojili slovní motivaci k přihlášení dětí do projektu. Přihlášené děti mají podle
výsledků rády především procházky v přírodě a jízdu na kole. Na každé škole se ale
názory liší. Nepochybuji o tom, že si každý najde to, co mu nejvíce vyhovuje. Stejně tak
je to i s účastí v zájmových kroužcích, které organizuje škola. Průměrně 46 % účastníků
volí právě tuto cestu. To znamená, že pokud by měl být geocaching organizován
prostřednictvím školy, jeho podpora by mohla být poměrně nadějná. V průměru až 66
% navštěvuje zájmové kroužky neorganizované školou. Čili jde pravděpodobně o
sportovní kluby, domy dětí a mládeže apod. Dobrým ukazatelem byla skutečnost, že
100 % všech respondentů má smysl pro spolupráci, která je v této hře nezbytná. Jejich
výpovědi potvrdili v rozhovoru i přítomní učitelé po ukončení projektu.
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H1: Po intervenci projeví zájem o hru geocaching jako organizovanou zájmovou
činnost minimálně 80 % účastníků.
Po intervenci odpovídali všichni účastníci projektu na otázku, zda by se přihlásili znovu
ke hře geocaching, tentokrát ale v podobě pravidelného zájmového kroužku. V průměru
až 87 % všech zúčastněných vyjádřilo podporu pro tuto zálibu. Největšího zájmu
dosáhla základní škola Bítovská, kde by se přihlásili všichni žáci. Respondenti ze
základní školy Poláčkova projevili 80 % zájem. Na základní škole Chodovické pak
81,8 %. Musím znovu opakovat, že zde se žáci nehlásili dobrovolně a v tomto směru
posloužili jako kontrolní skupina. To znamená, že i tito účastníci by projevili velký
zájem. Je třeba brát opět v úvahu, že jde o zhruba dvanáctileté žáky a odpovědi mohou
být zkreslené či unáhlené, ale zájem z jejich strany je evidentní. Je to zřejmé i z jejich
otevřených odpovědí, které se vyjadřují k již skončenému projektu. Velké většině z nich
se lekce líbily a rádi by v činnosti pokračovali. Pozitivní ohlasy slýchají i učitelé obou
základních škol. Z výsledků, slovní zpětné vazby od účastníků, ba dokonce poptávky od
jiných žáků, jsem naprosto přesvědčený o úspěšném fungování hry geocaching jako
zájmového kroužku. Na základě získaných dat přijímám první hypotézu.
H2: S třicetidenním odstupem po intervenci se bude ve svém volném čase věnovat
hře více než 70% účastníků.
Jedním z cílů této práce bylo nabídnout účastníkům činnost, kterou by mohli využívat
ve svém volném čase. Před intervenci byla všem dětem položena otázka, zda jsou
registrováni na oficiálních stránkách. Pouze 12 % se věnovalo hře před startem
projektu. Během měsíčního programu jsem na všech školách očekával nárůst nových
registrací a samostatné zapojení do činnosti s kamarády nebo s rodinou. Po intervenci
bylo na serveru registrováno pouze 18 % ze všech účastníků. Zaznamenaný nárůst je
tedy jen 6 %. Počítal jsem i s možností, že by účastníci chodili hledat poklady bez
ohledu na registraci. Proto je třeba pohlédnout na výsledky otázky, která se týkala
nalezených pokladů po intervenci. Tyto údaje nám ale pouze potvrdily, že účastníci po
skončení projektu se hře geocaching sami nevěnují. Z uvedených výsledků musím
druhou hypotézu zamítnout. Myslím si, že dnešní mládež potřebuje bohužel spíše
způsob organizované zábavy. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti na základní škole
Chodovické, kde proběhl stejný projekt.
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H3: Vlivem intervenčního programu dojde ke změně naměřených hodnot po
intervenci ve srovnání s naměřenými hodnotami zjištěnými před intervencí.
V dotazníkovém šetření se vyhodnocení této hypotézy věnují otázky položené
respondentům před intervencí a následně po intervenci. Zajímalo mě, jak velký vliv
bude mít intervenční program na změnu postojů účastníků k volnému času, trávení času
u počítače, televize, venku. Jestli jsou schopni si opatřit GPS navigaci, či jestli se sami
vydají hledat poklad. Otázek, které zkoumaly tuto změnu, bylo celkem 11. K testování
hypotéz byl využitý párový t - test a tabulka kritických hodnot. Byla zvolena hladina
významnosti α = 0,05. V deseti případech nedošlo k překročení kritických hodnot a
rozdíl hodnot nebyl staticky významný (p > 0,05). Třetí hypotéza se tedy nepotvrdila
a musím ji zamítnout. V jediném případě, kdy se průkazně změnily naměřené hodnoty,
byla otázka týkající se trávení času u televize. Počet hodin se ale paradoxně zvýšil
oproti měření před intervencí. Z těchto výsledků usuzuji, že je potřeba delšího nebo
intenzivnějšího intervenčního programu, aby byly prokázány znatelnější změny.
V této práci jsem se zabýval oživením volnočasových aktivit u žáků základních škol
druhého stupně. V učebnách se v průběhu lekcí dozvídali o teoretické části hry. Ale
protože jde spíše o praktickou činnost, většinu času trávili v terénu. Někteří si
vyzkoušeli práci s GPS úplně poprvé, a učitelé nebyli výjimkou. Ti měli na starosti
především vedení programu, po celou dobu byli v kontaktu s dětmi, vedli je správným
směrem a odhalovali nedostatky projektu. Z dosažených výsledků lze konstatovat, že
účastníci měli dobré předpoklady k tomu, aby považovali hru geocaching za svou novou
zálibu. Ovšem jen opravdu malá část z nich u ní zůstala po skončeném projektu.
Nemohu být tedy v tomto směru spokojen s nízkou efektivitou intervenčního programu.
Z výsledků vyplývá, že intervenční program nebyl účinný, protože nezpůsobil změnu
hodnot měřených po intervenci ve srovnání s naměřenými hodnotami před intervencí.
Po této zkušenosti bych příště volil jinou, ale velmi podobnou cestou. Na druhou stranu
jsem velice potěšen, s jakým zájmem by se děti přihlásily v případě existence
zájmového kroužku v nejbližší době. V tomto směru byl intervenční program velice
účinný.
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9 Závěry
Na základě výsledků a zkušeností získaných v průběhu výzkumné části, bych
věnoval pozornost hned několika změnám, které bych doporučoval aplikovat pro další
pokračování v této problematice. Nevědomost je pro existenci oficiálních schránek
jednoznačnou hrozbou a tomu je třeba předejít. Uskutečněnému projektu tyto informace
nechybí, avšak jen malé procento dětí udrželo pozornost při výkladu. Pak jsou praktické
lekce pro učitele mnohem složitější, jelikož koriguje neohleduplnost účastníků. Nabízí
se mi tedy hned tři varianty, jak z toho ven. První možností je vynechat oficiální
schránky a vytvářet neoficiální, jako tomu bylo v první lekci, musí se však počítat
s náročnější přípravou. Zajímavý nápad vidím ve zpestření teoretických lekcí, vynechat
statické prezentace a využít například interaktivní tabuli. Děti by jistě udržely pozornost
při výkladu a navíc by do něj byly přímo zapojeny. Zde se může projevit materiální
problém, ne každá škola se pyšní touto možností. Na základní škole Chodovické by tato
realizace byla možná. A s třetí variantou, kterou nastínil i jeden z učitelů, souhlasím
nejvíce. Uvedl, že by teoretické lekce zcela vynechal a důležité informace jim předával
při praktických lekcích, kde by se cílem hledání staly zpočátku neoficiální schránky.
Počet přihlášených bych v žádném případě nezvyšoval, desítka účastníků je
jednoznačně limitující. Zvýšil bych ovšem délku intervenčního programu nebo počet
lekcí, aby se účastníci mohli do hry geocaching více ponořit. Jsem si jistý, že by
výsledky po intervenci byly výrazně rozdílné, proti těm před intervencí. A došlo by tak
k příznivému ovlivnění jejich volnočasových aktivit.
Několik měsíců po ukončení projektu jsem byl osloven učitelem ze základní
školy Bítovská s nabídkou spolupráce v pokračování projektu „GeoŠkola“. Tímto
okamžikem pro mě tato práce nabyla nového rozměru a smyslu. Projekt tedy
odstartoval novou etapu a těší se z nových zítřků. Po zkušenostech s realizací této práce
bych chtěl u účastníků vytvořit vztah k životnímu prostředí a připravit je tak, aby se
učili geocaching žádoucím způsobem. Dále jim nabídnout možnost poznání
netradičních, nových míst, kam by se mohli s touto hrou dostat. Rozšířením spolupráce
s webovými specialisty došlo k tvorbě internetových stránek, které mají sloužit
především dětem, ale i komunikaci s rodiči. Pro účastníky jsou připravena tematická
trička, placky, apod. Zapůjčení GPS přístrojů je nutnou samozřejmostí. Mně zbývá jen
věřit, že projekt pomůže vychovat nové hledače pokladů, kteří budou ohleduplní a
pozitivně působící k životnímu prostředí.
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Příloha A: Graficky zpracovaný leták pro projekt

Příloha B: Osnovy jednotlivých lekcí
1. lekce - Ztracená vejce
Cíl: Naučit žáky základní manipulace s GPS navigací.
Doba trvání: 90 min.
Prostory: školní učebna, areál školy
Počet účastníků: cca 12 žáků
Pomůcky: turistické GPS Garmin Etrex Legend dle počtu dětí, žluté krabičky od
„kinder“ vajíček
Plán hodiny: Jan Kittler
Vedoucí lekce: Bc. Radek Voštiňák, Mgr. Radek Fousek

Příprava na vyučovací hodinu
Čas

Metoda
Vstupní dotazník

Obsah
Než začneme se samotnou lekcí, je třeba vyplnit vstupní
dotazník, který je připraven v elektronické formě pomocí
odkazu: http://s.click4survey.cz/86391244
V krajním případě jsou dotazníky připraveny i v tištěné
podobě.

10

Úvod

Stručné seznámení žáků s programem projektu.
Proč? Kdy? Kde? Jak?

15

Úvodní video

Krátké představení podstaty a pravidel hry geocaching ve
videu z oficiálních stránek.
(../úvodní video/Co je geocaching.mp4)

19

Základní pokyny

Krátká prezentace, která poskytne žákům základní
instrukce k nadcházející činnosti (../prezentace/1.pps)
Popis jednotlivých stránek prezentace (viz. příloha č.1)

30

Ukázka

Manipulace s GPS Etrex Legend (příloha č.5)

40

Průpravná hra

Ztracená vejce (příloha č.6)

80

Diskuze

Zhodnocení lekce, motivace k navazující lekci

2. lekce – Poklady krčského zámku
Cíl: Seznámení s typem tradicional cache.
Doba trvání: 90 min.
Prostory: školní učebna, oblast Kunratického potoka
Počet účastníků: cca 12 žáků
Pomůcky: turistické GPS Garmin Etrex Legend dle počtu dětí
Plán hodiny: Jan Kittler
Vedoucí lekce: Bc. Radek Voštiňák, Mgr. Radek Fousek
Příprava na vyučovací hodinu
Čas

Metoda

Obsah

Úvod

Informace o programu lekce a určení přibližného
prostoru hledání.

2

Prezentace

Seznámení s tradicional cache, obsah schránek, jejich
vlastnosti, listing.(../prezentace/2.pps)
Popis jednotlivých stránek prezentace (příloha č.2)

18

Samostatná činnost

Postupné zadání 4 souřadnic do gps. Nyní už nám
nebrání, abychom mohli vyrazit. .(../prezentace/2.pps)

23

Vycházka do terénu

-V jakém pořadí budou schránky hledány, zaleží na
dětech. Nejvhodnější možností bude děti rozdělit do více
skupin, to z toho důvodu, ať jich není v okolí úkrytu
příliš a hledání si užijí. (příloha č.7)
nápovědy pro schované schránky:
1) Nalevo od vodníka
2) Dutina stromu směrem k rybníku
3) Sloupek plotu, vrchní čepička
4) Dutina stromu (cca 1,7 m vysoko)
(není nutné je sdělovat, pomůžou při nedostatku času nebo při zoufalém
hledání)

-Nezapomenout na správné chování v okolí úkrytu a
zachování správného postupu při nálezu.
85

Diskuze

Zhodnocení lekce, motivace k navazující lekci

3. lekce – Šifry pro školáky
Cíl: Seznámení s typem mystery cache.
Doba trvání: 90 min.
Prostory: školní učebna, oblast Michle
Počet účastníků: cca 12 žáků
Pomůcky: 12x turistická GPS Garmin Etrex Legend
Plán hodiny: Jan Kittler
Vedoucí lekce: Bc. Radek Voštiňák, Mgr. Radek Fousek
Příprava na vyučovací hodinu
Čas

Metoda
Úvod

Obsah
Informace o programu lekce a určení přibližného
prostoru hledání.

3

Prezentace

Seznámení s mystery cache (../prezentace/2.pps)
Popis jednotlivých stránek prezentace (příloha č.3)

6

Luštění šifer

Prezentace obsahuje 3 šifry = 3 souřadnice odkazující na
umístění pokladu. Je potřeba se nad nimi zamyslet, nikoli
se trápit. Pokud by čas přesahoval určené limity, je třeba
postupně napovídat, abychom se dobrali cíle. (Příloha
č.8)

25

Vycházka v terénu

1) Počítačová šifra
Pozor! Schránka se nachází na velmi rušném
místě, dá se říct přímo uprostřed křižovatky. Je
velmi dobře maskovaná.
2) „Mysterka pro školáky“
I tato cache je skvěle maskovaná, určitě dá práci
ji najít. Je důležité dbát na její správné uložení
zpět.
3) Šifra Mistra Dp.Mana
(příloha č.7)

nápovědy pro schované schránky:
1) V okolí cache nekuřte
2) Uklízejte po svých pejscích
3) květináč" tvaru kvádru (mj. určeného i k
sezení), přibližně 60cm nad zemi, za desátou
svislou dřevěnou lištou od východu na severní
straně květináče.
4) Dutina stromu (cca 1,7 m vysoko)
(není nutné je sdělovat, pomůžou při nedostatku času nebo při zoufalém
hledání)
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Diskuze

Zhodnocení lekce, motivace k navazující lekci

4. lekce – Podolský poklad
Cíl: Seznámení s typem multi cache.
Doba trvání: 90 min.
Prostory: školní učebna, oblast Michle, Pankrác, Podolí
Počet účastníků: cca. 12 žáků
Pomůcky: 12x turistická GPS Garmin Etrex Legend
Plán hodiny: Jan Kittler
Vedoucí lekce: Bc. Radek Voštiňák, Mgr. Radek Fousek
Příprava na vyučovací hodinu
Čas

Metoda
Úvod

Obsah
Informace o programu lekce a určení přibližného
prostoru hledání.

3

Prezentace

Seznámení s multi cache (../prezentace/2.pps)
Popis jednotlivých stránek prezentace (příloha č.4)

10

Vycházka v terénu

Celá trasa měří přibližně 5 km. V tomto případě se není
třeba zdržovat a vyrazit na cestu co nejdříve.
Instrukce budou získávány postupně.
Cache se nachází v blízkosti plaveckého stadionu.
nápověda pro schovanou schránku:
Pod malým kamenem těsně u hodně velkého kamenu.
(není nutné je sdělovat, pomůžou při nedostatku času nebo při zoufalém
hledání)
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Diskuze

Zhodnocení lekce a celého kurzu

Příloha C: Formulář dotazníku před intervencí
Věk
...................
Pohlaví
( ) muž
( ) žena
Škola, do které chodím
...................
Zadejte pouze číselnou hodnotu

Třída
...................
Co je to geocaching?
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
1 - naprosto nesouhlasím, 5 - naprosto souhlasím

Co mě přimělo se přihlásit do projektu GeoŠkola 2013?
1 2 3 4 5
můj vlastní zájem
() () () () ()
kamarádi
() () () () ()
rodiče
() () () () ()
doporučení učitele
() () () () ()
zkušenost s podobnou činností ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 - naprosto nesouhlasím, 5 - naprosto souhlasím

Důvody, které mě lákají k pohybu v přírodě
1
procházky v přírodě
()
objevování nových míst
()
navštěvování kulturních památek
()
výlety na kole
()
outdoorové aktivity (horolezení, kanoistika, turistika) ( )
orientace v mapě
()
zájem o neprozkoumaná místa
()

2
()
()
()
()
()
()
()

3
()
()
()
()
()
()
()

4
()
()
()
()
()
()
()

5
()
()
()
()
()
()
()

Vlastním turistickou navigaci (GPS)?
( ) ano
( ) ne
( ) já ne, ale rodiče ano
Mám nebo využívám navigaci (GPS) ve svém mobilním telefonu?
( ) ano
( ) ne
Navštěvuji zájmové kroužky, které organizuje škola?
( ) ano
( ) ne
Navštěvuji zájmové kroužky, které neorganizuje škola?
( ) ano
( ) ne
1 - naprosto nesouhlasím, 5 - naprosto souhlasím

Volný čas a můj vztah k němu. (doba mimo povinnou školní docházku)
1 2
( (
jsem doma u počítače
) )
( (
navštěvuji zájmové kroužky
) )
( (
trávím odpoledne s kamarády
) )
( (
mohu využít svůj volný čas tak, jak si přeji
) )
( (
po škole mám spoustu nevyužitého času
) )
škola, DDM, pionýr, skaut či podobná organizace může ovlivnit
( (
trávení mého volného času
) )
( (
ve svém volném čase se nudím
) )
( (
jsem doma u televize
) )
Kolik hodin týdně strávím u počítače?
...................
Kolik hodin týdně strávím u televize?
...................

3
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

4
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

5
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

Vydal(a) jsem se někdy hledat poklad?
( ) ano
( ) ne
Při pohybových činnostech rád(a) spolupracuji s ostatními.
( ) ano
( ) ne
Používám internet v mobilním telefonu?
( ) ano
( ) ne
Používám internet na PC?
( ) ano
( ) ne
1 - naprosto nesouhlasím, 5 - naprosto souhlasím

Nabízí škola dostatek zájmových činností?
1
škola nabízí dostatek zájmových kroužků
()
škola nabízí dostatek volitelných předmětů
()
škola má dostatek výletů do přírody
()
jsem spokojený(á) s obsahem volitelných předmětů na mé škole ( )

2
()
()
()
()

1 - naprosto nesouhlasím, 5 - naprosto souhlasím

Rád(a) se zúčastňuji zábavných her v přírodě.
1 2 3 4 5
Dávám přednost zážitkům před vším ostatním ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
GPS navigace se dá využít i pro zábavu
() () () () ()
hádanky a šifry mi nedělají problém
() () () () ()
Kolik hodin týdně strávím venku? (na hřišti, v parku, apod.)
...................
Kolik hodin týdně strávím na sociálních sítích?
...................
Jsem registrován(a) na serveru geocaching.com nebo geocaching.cz?
( ) ano
( ) ne
Kolik let se věnuji geocachingu?
...................

3
()
()
()
()

4
()
()
()
()

5
()
()
()
()

Kolik geocache jsem našel/našla?
...................
Jaké typy geocache mám nejraději?
[ ] tradicional
[ ] mystery
[ ] multi
[ ] earth
[ ] jiné
Kolik geocache jsem založil(a)?
...................

Příloha D: Formulář dotazníku po intervenci

Co je to geocaching?
..........................................................................................................................
Napiš stručně hodnocení projektu GeoŠkola, který proběhl
..........................................................................................................................
Přihlásil(a) bych se, kdyby tato záliba fungovala pravidelně během školního roku
jako zájmový kroužek?
( ) ano
( ) ne
Vlastním turistickou navigaci (GPS)?
( ) ano
( ) ne
( ) já ne, ale rodiče ano
Mám nebo využívám navigaci (GPS) ve svém mobilním telefonu?
( ) ano
( ) ne
1 - naprosto nesouhlasím, 5 - naprosto souhlasím

Volný čas a můj vztah k němu. (doba mimo povinnou školní docházku)
1 2
( (
jsem doma u počítače
) )
( (
navštěvuji zájmové kroužky
) )
( (
trávím odpoledne s kamarády
) )
( (
mohu využít svůj volný čas tak, jak si přeji
) )
( (
po škole mám spoustu nevyužitého času
) )
škola, DDM, pionýr, skaut či podobná organizace může ovlivnit
( (
trávení mého volného času
) )
( (
ve svém volném čase se nudím
) )
( (
jsem doma u televize
) )
známka jako ve škole

Práci učitele, který nás provázel v projektu
1 2 3 4 5
hodnotím známkou ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

3
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

4
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

5
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)
(
)

Kolik hodin týdně strávím u počítače?
...................
Kolik hodin týdně strávím u televize?
...................
Vydal(a) jsem se někdy sám hledat cache?
( ) ano
( ) ne
Používám internet v mobilním telefonu?
( ) ano
( ) ne
Používám internet na PC?
( ) ano
( ) ne
Kolik hodin týdně strávím venku? (na hřišti, v parku, apod.)
...................
Kolik hodin týdně strávím na sociálních sítích?
...................
Jsem registrován(a) na serveru geocaching.com nebo geocaching.cz?
( ) ano
( ) ne
Kolik geocache jsem našel/našla?
...................
Jaké typy geocache mám nejraději?
[ ] tradicional
[ ] mystery
[ ] multi
[ ] earth
[ ] jiné
Kolik geocache jsem založil(a)?
...................

