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zeměpisná olympiáda 
v době pandemie
Školy, pedagogové i organizátoři Zeměpisné 
olympiády (dále jen ZO) za sebou mají velmi ná-
ročný rok, který byl ovlivněn pandemií covidu-19 
a nutností převést veškeré aktivity do online pro-
středí. Poprvé v historii se konala všechna kola ZO 
 online – okresní, krajské, celostátní, ale i to první, 
školní. Školní kola byla (stejně jako během všech 
dosavadních 23 ročníků soutěže) v kompetenci 
jednotlivých vyučujících zeměpisu a bylo zcela 
na nich, jak je pojmou. Organizátoři ZO však byli 
zvědaví, jak tato kola probíhají a probíhala (nejen 
v době pandemie), a proto se v průběhu června 
a července 2021 obrátili na všechny vyučující 
zeměpisu, kteří v aktuálním školním roce vyslali 
své žáky do okresních (a vyšších) kol soutěže, 
a požádali je o vyplnění krátké online ankety. 
Celkem bylo osloveno 857 škol, anketu vyplnilo 
428 učitelů.

Počet škol, které školní kolo ZO pořádají, 
v posledních letech stoupá. V posledních dvou 
ročnících (i pandemii navzdory) uskutečnilo na 
své škole školní kolo přibližně 90 % respondentů 
(zbylých cca 10 % vysílá žáky do okresních kol 
na základě prospěchu či aktivity v hodinách ze-
měpisu, což je vzhledem k náročnosti distanční 
výuky v posledních dvou letech sice pochopitelný 
krok, avšak tato forma není organizátory ZO příliš 
doporučována). Nejčastější forma školního kola 
je test, který je sestaven z otázek předešlých roč-
níků ZO (všechny testy jsou k dispozici na webu 
zemepisnaolympiada.cz) nebo testu, který obsa-
huje vlastní otázky a úlohy. Kompletní výsledky 
ankety jsou k dispozici v online příloze článku.

Jak uspořádat školní kolo?
Všechny testy ZO jsou sestaveny tak, aby prověřo-
valy klíčové kompetence řešitelů. Otázky nejsou 
zaměřeny pouze na geografické znalosti, ale také 
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na dovednosti a postoje, které jsou zjišťovány 
pomocí úloh zaměřených na řešení problémů, 
uvažování v souvislostech, získávání a genera-
lizaci informací, v ústředním kole pak na práci 
v terénu, badatelskou činnost aj. Školní kolo, které 
je zaměřeno právě na výše zmíněné kompetence, 
tak může odhalit úspěšné řešitele i z řad žáků, 
kteří nemusí v běžné vyučovací hodině vynikat.

Ve školním roce 2021/2022 je nutné uspořádat 
školní kolo tradičně do konce ledna 2022. Roz-
sah, náročnost i forma jsou zcela v kompetenci 
jednotlivých vyučujících. Rádi bychom zde ale 
doporučili několik možných způsobů přípravy.

Prvním způsobem je test vytvořený z otázek 
předešlých ročníků ZO. Na webových stánkách 
soutěže najdete v záložce „Jak se zapojit – Testy“ 
zadání i řešení všech kategorií (A–D) z vyšších 
kol ZO od ročníku 2012/2013. V průběhu školního 
roku 2021/2022 bude dále spuštěna online data-
báze jednotlivých otázek, ve které bude možné 
vyhledávat např. podle klíčových slov, regionů, 
kategorií. Testy ve vyšších kolech jsou rozděleny 
do tří částí – práce s atlasem, test geografických 
znalostí a praktická část. I školní kolo může být 
rozděleno do těchto částí, je ale možné vytvořit 
jeden souhrnný test. Pokud je test podobný tomu 
na dalších úrovních, připravuje žáky lépe na celou 
olympiádu. 

Další možností je vytvoření testu z vlastních 
otázek a úloh, což jistě zabere delší čas na pří-
pravu, avšak může více reflektovat aktuálně pro-
bírané učivo či znalosti a dovednosti konkrétních 
žáků. Při vytváření testu doporučujeme, aby úlohy 
 alespoň rámcově odpovídaly tematickým okru-
hům zadání, které jsou vždy zveřejňovány ve vy-
hlášení aktuálního ročníku soutěže. Úlohy by měly 
prověřovat především dovednost čtení informací 
z topografických i tematických map, získávání 
 informací z textu, tabulek, grafů či  obrázků. Úlohy 
by měly být zaměřeny na zpracování informací, 

Školní kolo Zeměpisné olympiády je první metou, kterou musejí žáci pokořit, 
aby mohli postoupit do vyšších kol soutěže. Školní kolo je tradičně v gesci 
jednotlivých vyučujících zeměpisu, a může mít proto různou podobu. 
Článek shrnuje způsoby, jakými je možné školní kolo pořádat.

GEOGRaFIE a ŠKOla

Termíny

	školní kolo: 
do konce ledna 2022

	okresní kolo: 
23. 2. 2022 
(v  případě jarních 
prázdnin je náhradní 
termín 2. 3. 2022)

	krajské kolo: 
30. 3. 2022

	celostátní kolo: 
28. a 29. 4. 2022

	Mezinárodní geogra-
fická olympiáda iGeo: 
červenec 2022

	Mezinárodní olympiáda 
věd o Zemi IeSo: 
 srpen 2022

	evropská  geografická 
olympiáda: 
 červenec 2022

https://zemepisnaolympiada.cz/
mailto:jakub.jelen@natur.cuni.cz
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jejich analýzu a syntézu. Důležitá je také schop-
nost formulace vlastních závěrů (Kučerová, Hu-
líková 2012).

Méně obvyklou, ale zajímavou a samozřejmě 
interaktivní formou je motivační pohovor, který 
může mít např. podobu polostrukturovaného roz-
hovoru. Je vhodné mít předem připravenou kostru 
nebo osnovu rozhovoru. Výhodou je, že je možné 
se od osnovy kdykoli odklonit a zabývat se tím, co 
konkrétní žák považuje za důležité a zajímavé. Při 
pohovoru lze odhalit nejen znalosti a dovednosti 
žáků, ale i jejich nadšení a zapálení pro obor či 
konkrétní geografickou disciplínu. Pohovorem se 
u žáků také rozvíjí komunikační a sociální kom-
petence a v neposlední řadě je tato metoda dobře 
proveditelná v online prostředí.

Netradiční, ale pro žáky patrně nejzajímavější 
formou školního kola, je práce v terénu. V ústřed-
ním kole ZO i na mezinárodních zeměpisných 
soutěžích je tato část zastoupena vždy a soutěžící 
zpravidla nejvíce baví (Durna a kol. 2019). Školní 
kola je tedy možné koncipovat jako práci v terénu, 
čímž se žáci na tento typ úloh připraví pro případ 
postupu do vyšších kol. Způsobů terénní výuky 
je mnoho a není třeba využívat specializované 
přístroje ani složité postupy, žáci si mohou vysta-
čit s okolím školy či s jednoduchými mapovými 
podklady (blíže viz např. Durna a kol. 2019).

co nás čeká v letošním roce?
Existuje mnoho různých způsobů, jak pojmout 
školní kola ZO, důležité je však, aby na ně vyučující 
nerezignovali. Pokud je uspořádáno alespoň ně-
jakým způsobem (nikoliv vysláním „jedničkářů“), 
dostávají šanci vyniknout žáci, kteří se v hodinách 

neprojevují a příležitost dostanou všichni zájemci 
o soutěž. Zároveň jsou žáci alespoň částečně při-
praveni na vyšší kola soutěže a rámcově vědí, co 
je čeká, ať už postoupí v aktuálním školním roce 
nebo v některém z příštích (žák si může způsoby 
řešení úloh vyzkoušet a v následujícím roce mu 
může práce jít lépe). Důležité také je, že tento 
přístup zabraňuje případné deziluzi či zklamání 
z podoby vyšších kol soutěže. Úlohy v ZO se totiž 
velmi často liší od pojetí výuky zeměpisu někte-
rých učitelů na základních i středních školách 
( Jelen, Polívková 2017).

Každý rok se organizátoři ZO setkávají s do-
tazy, proč není školní kolo zadáváno centrálně, 
jako je tomu v jiných soutěžích. Jiní učitelé si ale 
zavedený způsob chválí a jsou rádi, že si mohou 
školní kola připravovat sami. Je velmi náročně 
rozhodnout, která cesta je správná, a proto se or-
ganizační tým rozhodl pro školní rok 2021/2022 
pro kompromis. Zcela nově dojde k vytvoření 
zadání pro školní kola ZO, které však nebude 
povinné, tzn. že školy, které jej nebudou chtít vy-
užít, do toho nebudou nuceni. Veškeré informace 
a způsob přihlášení budou v průběhu podzimu 
2021 zveřejněny na webových stránkách soutěže 
www.zemepisnaolympiada.cz.

Obr. 1 Účastníci letní 
školy Zeměpisné 
a Geologické olympiády 
2021 na terénním cvičení 
v kamenolomu Sýkořice. 
Foto: kristýna Svobodová.

Literatura a zdroje dat

DURNa, R., JeleN, J., SVoBodoVÁ, H. (2019): Práce v terénu 
jako součást zeměpisných olympiád. Geografické 
rozhledy, 28(4), 24–25. 

JeleN, J., PolÍVKoVÁ, K. (2017): Zeměpisná olympiáda. 
Geografické rozhledy, 27(1), 24–25.

KUČeRoVÁ, S., HUlÍKoVÁ, K. (2012): Zeměpisná 
olympiáda – okruhy testovaných znalostí 
a dovedností. Geografické rozhledy, 21(3), 21.

Abstract

How to organize the 
school round of the 
Geographical Olympiad? 
The paper introduces the 
possibilities of organizing 
a school round of the 
Geographical olympiad. 
The school round is the 
first one that the partici-
pants of the competition 
have to go through. 
Until now, it has been the 
responsibility of individual 
schools or geography 
teachers. Furthermore, 
the text informs about 
the organization of the 
current year of the national 
Geographical olympiad.

 Přílohu článku 
(Výsledky ankety o školních 
kolech Zeměpisné olym-
piády) najdete na webu 
Geografických rozhledů.
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