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VÝSLEDKY 3. kola
korespondenčního semináře

Geografie nás baví

Děkujeme všem řešitelům za zaslání jejich zajímavých příspěvků do třetího kola semináře! :-)

Velmi nás potěšila rozmanitost zvolených metod pro tvorbu pocitových map i vámi zvolené zaměření úlohy. 
Jsme také rádi, že počet vašich respondentů mnohdy značně překročil námi minimální stanovený počet. 
U mnohých z vás se také jedná o nejlépe hodnocenou úlohu, kterou jste nám zaslali. Je tak patrné, že jste si 
naše komentáře s poznámkami co zlepšit, přečetli a řídili se jimi. Proto i v rámci hodnocení úloh třetího kola 
vám nebyly přiděleny pouze body, ale do aplikace moodle byly nahrány opět i komentáře. Zároveň, jak jsme 
slíbili, jsme v moodle zveřejnili nejlépe ohodnocenou úlohu, kterou nám zaslala Markéta Žuravská. Můžete 
si tak přečíst, kde se cítí bezpečně obyvatelé Prachatic, a která místa jsou naopak problematická, a je tak 
nutné se jejich kvalitou zabývat.

Množství zaslaných fotografií se nám oproti minulému kolu opět rozrostlo. Mnozí z vás dokázali k tématu 
pocitových map najít opravdu vhodná místa, která dobře podtrhovala výsledky vašich šetření v rámci 
problémové úlohy. Tentokrát tak bylo ještě obtížnější vybrat čtyři fotografie s nejpřínosnějšími komentáři, 
které jsou součástí tohoto dokumentu.

První ročník semináře Geografie nás baví je úspěšně za námi, a my vám tak ještě jednou děkujeme, že jste 
se ho zúčastnili! Vzhledem k této jeho premiéře bychom vás chtěli požádat o vyplnění krátkého dotazníku 
týkajícího se semináře. Vaše odpovědi nám pomůžou do budoucna seminář zkvalitnit a zatraktivnit. Budeme 
také rádi, když o možnosti zúčastnit se korespondenčního semináře Geografie nás baví řeknete i svým mladším 
spolužákům, aby se nám v následujících letech počet jeho řešitelů úspěšně rozrůstal. :)

V následujících dnech bude též úspěšným řešitelům korespondenčního semináře odesláno osvědčení 
o úspěšném absolvování semináře, které jim umožní zažádat o odpuštění přijímacích zkoušek na libovolný 
bakalářský geografický obor na Přírodovědecké fakultě UK. Pěti nejlepším řešitelům budou navíc na začátku 
května zaslány věcné ceny.

Za organizátory,
Lenka Havelková
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Pořadí Jméno řešitele Škola
1. kolo 2. kolo 3. kolo celkem 

bodůúloha foto úloha foto úloha foto

1 Kadlec Daniel G Botičská 77 43 80 37 82 32 351

2 Žuravská Markéta G Prachatice 90 – 88 30 92 32 332

3 Doubravová Zuzana G Opatov 86 45 60 26 79 32 328

4 Karásková Jana G Václava Hraběte 65 – 71 38 52 42 268

5 Hašková Michaela G Lovosice 74 – 49 7 79 40 249

6 Gruberová Silvie G Pardubice, Mozartova 61 21 49 27 74 9 241

7 Tlamichová Anna G Na Vítězné pláni 88 – 59 – 64 25 236

8 Lebedová Michaela G Na Vítězné pláni – – 75 34 80 33 222

9 Klimešová Anna Křesťanské G – – 88 38 72 21 219

10 Šajnarová Lucie G Omská 72 – – – 70 38 180

11 Werner Michal G Elišky Krásnohorské – – 91 43 – 45 179

12 Kostkan Jan Mensa G 71 – 95 – – – 166

13–21

Hanzalík Michael G Jána Papánka – – – – – – 0

Hvízdal Václav G Na Vítězné pláni – – – – – – 0

Mahdalík Jiří G Zlín – – – – – – 0

Marek Matouš G Rokycany – – – – – – 0

Naglmüller Julián Karlínské G – – – – – – 0

Nguyenová Thao Táborské soukromé G a ZŠ – – – – – – 0

Večeřová Aneta G Jiřího Wolkera – – – – – – 0

Weyrová Dominika G Na Vítězné pláni – – – – – – 0

Zelinková Veronika G Arabská – – – – – – 0

Výsledková listina
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AutorkA fotogrAfie: Lucie ŠAjnArová

Tato fotografie byla pořízena u vodní nádrže v Andách, která se nachází nedaleko od města San Juan v západní 
Argentině. Vodní nádrž je oblíbeným místem, kde místní tráví o víkendech svůj volný čas a schází se s přáteli 
a rodinou. Kromě koupání a trávení dne na pláži nádrž také slouží k mnoha vodním sportům, které se zde těší 
velké oblibě, jako například kitesurf, kajaking nebo windsurfing. K nádrži nejčastěji zavítají bohatší obyvatelé 
všech věkových kategorií, kteří jsou členy jednoho z mnoha klubů, které se v okolí nádrže nacházejí. Blízké 
okolí je také hojně navštěvováno cyklisty a turisty, jelikož krajina na rozhraní pouště a hor je ideálním místem, 
jak pro pěší túry, tak výlety na kolech.

Okolí vodní nádrže je také oblíbeným místem pro skupiny zlodějíčků, kteří zde číhají na bohaté turisty, proto 
se většina místních obyvatel cítí bezpečně pouze v uzavřených klubech. Otevírací doba pláží ovšem končí se 
setměním, což je pro většinu návštěvníku velký problém, jelikož nemohou u vodní nádrže trávit své večery, 
které se v místní kultuře považují za nejlepší dobu pro setkávání s rodinou a přáteli, jelikož ustoupí horko.

AutorkA fotogrAfie: jAnA kArásková
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Na první fotografii je silnice, která vede od nádraží v Hořovicích k mostu. Tato lokalita vyvolává negativní 
pocity u většiny obyvatel Hořovicka. Většinou se tu lidé bojí, hlavně ve večerních hodinách, jelikož je zde 
nedostatečné osvětlení, všude tu rostou husté keře a je to docela daleko od obydlí. Takto to vnímají hlavně 
ženy, které se odtud vrací samy v noci. V neposlední řadě je toto místo také noční můrou řidičů, kvůli děravé 
silnici a špatnému parkování. Toto negativní vnímání by se jistě odstranilo, kdyby se sem dalo více pouličních 
lamp, opravily by se díry v silnici, a kdyby se vykácelo (nebo aspoň upravilo) to nevzhledné křoví.

Autor fotogrAfie: MichAL Werner

Vybral jsem tři místa z okolí svého bydliště na základě vlastních zkušeností a diskuze s rodinnými příslušníky 
a kamarády, kteří zde také bydlí.

Údolí Zátišského potoka

Rozhodl jsem se zachytit tuto lokalitu pomocí koláže snímků ze tří míst, které jsou od sebe vzdáleny jen 
několik desítek metrů. Vybral jsem ji proto, že si sem chodím občas zaběhat. Údolí Zátišského potoka je 
„zelenou zónou“ mezi Novodvorskou, Lhotkou, Hodkovičkami a Kamýkem. Člověk by ani nevěřil, že tyto fotky 
vznikly několik desítek metrů od sídliště. Člověk zde může potkat mnoho běžců, cyklistů, bikerů (areál se 
skokánky, které zde kdosi vybudoval, na fotografii vpravo) a dalších sportovců. V zimě se místní rybník (vlevo 
dole) promění v hokejové hřiště. Údolím vede i turistická značka. Domnívám se, že tato lokalita je místními 
obyvateli vnímána pozitivně. Je to ideální místo pro sport nebo procházku kouskem přírody. Jinak tomu ale 
je za tmy, kdy je místo spíše opuštěné a člověk zde potká maximálně nějakého běžce s čelovkou. Lidé se 
v noci této lokalitě vyhýbají z pochopitelných důvodů – chybí zde osvětlení a potemnělý les nevyvolává pocit 
bezpečí.
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AutorkA fotogrAfie: ZuZAnA DoubrAvová

Do třetího kola jsem vybrala fotografie, které zachycují tři různé lokality Benic.

Na první fotografii je zachycena cestička procházející lesem, při severovýchodním okraji městské části Praha
Benice. Místo není u obyvatel Benic příliš oblíbené, jelikož se zde v minulosti odehrála dvě přepadení, potuluje 
se zde „podezřelá“ skupinka mladých mužů a na místě platí Vstup na vlastní nebezpečí, kvůli zvýšenému 
riziku padání větví. Navíc cesta vede kousek od kolejí frekventované železnice, takže pro rodiny s malými 
dětmi a majitele domácích zvířat je i z tohoto důvodu trasa poměrně riziková.

Možným řešením by mohlo být například oddělení kolejí od lesa plotem, v případě možného padání větví 
odstranit stromy blízko u cesty, což by částečně mohlo zvýšit bezpečnost místa. (foto 1: únor 2017)
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