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Tato soutěž je vyhlašována v rámci projektu Vizualizace územních vztahů –
nástroj pro pochopení fungování krajiny (TL02000076) podpořeného
TECHNOLOGICKOU AGENTUROU ČESKÉ REPUBLIKY v letech 2019–2021.

Chcete udělat něco pro zlepšení stavu krajiny Vaší obce?
Chcete spolupracovat s MENDELU a MUNI?
Chcete se podílet na tvorbě mapové aplikace a didaktické pomůcky?
Chcete vyhrát exkurzi a vstupenky do VIDY?
ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE!

MAPUJ (DU) KRAJINOU

Program Éta

PRO KOHO JE SOUTĚŽ URČENA?
Pro žáky 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií
v Jihomoravském kraji a jejich učitele. Soutěží vždy celá třída.

Vizualizace územních vztahů –
nástroj pro pochopení fungování krajiny

KDO ZA SOUTĚŽÍ STOJÍ?
Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a Pedagogická fakulta
Masarykovy univerzity.

Základní informace o projektu:

CO MAPOVAT?
1. hodnotné (oblíbené) místo ve Vaší obci a okolní krajině, které byste rádi
ukázali ostatním.
2. problémové místo ve Vaší obci a okolní krajině, se kterým by se podle Vás
mělo něco udělat.
KDY MAPOVAT?
Soutěž bude probíhat od listopadu 2019 do května 2020.
Prosíme o předběžné potvrzení zapojení Vaší školy do soutěže prostřednictvím registračního formuláře na webové stránce www.hodnotykrajiny.cz
do června 2019.
JAK A KDE MAPOVAT?
Vybraná místa na území Vaší obce doplněná fotograﬁí bude možné
vkládat prostřednictvím mapové aplikace přístupné na webové stránce
www.hodnotykrajiny.cz.
Pro zájemce z řad učitelů se bude 5. listopadu 2019 konat informativní
workshop k metodice mapování. Více informací naleznete na webové stránce na konci srpna 2019.
CO Z TOHO BUDE?
Výstupem bude interaktivní mapa hodnot a problémů zapojených obcí
Jihomoravského kraje očima žáků a studentů. Vybrané hodnoty a problémy
včetně fotograﬁí využijeme pro tvorbu didaktické pomůcky.
CO ZA TO BUDE?
Zapojené třídy odměníme cenami, např. publikacemi o krajině Jihomoravského kraje, věcnými cenami s logem univerzity, výtvarnými potřebami ad.
Nejaktivnější třída vyhraje vstupenky do VIDY! a terénní exkurzi s odborníky
z MENDELU a MUNI!

Vliv lidské společnosti na krajinu je obrovský a negativně se projevuje
zejména v dlouhodobém měřítku. Do určité míry je tento stav předurčen
nedostatečnou znalostí souvislostí mezi lidskými aktivitami a fungováním
krajiny. Ochrana a efektivní management území jsou komplikovány vnímáním společnosti, která nemá zakořeněnou stabilní krajinnou mozaiku
jako hodnotu samu o sobě. Společnost bez přímé vazby na půdu ztratila
povědomí o přirozeném vývoji krajiny a tomu odpovídají myšlenkové vzorce
postrádající kontinuitu v plánování vývoje prostoru. Stěžejním cílem projektu je vytvořit výukový model simulující vztahy v krajině a fungující na bázi
názorné vizualizace těchto vztahů formou vazby „příčina-následek“ včetně
identiﬁkace rizik a možných nástrojů řešení (eliminace či úplné odvrácení
negativních projevů).
Jedním z podpůrných výstupů projektu je mapa se specializovaným obsahem s názvem Hodnoty krajiny optikou jejích budoucích uživatelů. Tato
mapa bude vytvořena na základě údajů získaných od žáků 2. stupně základních škol a studentů nižších ročníků víceletých gymnázií v rámci soutěže
MAPUJ (DU) KRAJINOU. Tato aktivita si klade za cíl podnícení zájmu o krajinu a uvědomění si její hodnoty. Výsledek bude mít podobu interaktivní
mapové aplikace shrnující veškerá zjištění z šetření mezi základními školami
a nižšími stupni gymnázií (mapa Jihomoravského kraje bude interaktivní
pro jednotlivé zapojené obce, ke kterým bude provedena sumarizace identiﬁkovaných hodnot krajiny, včetně textové a graﬁcké dokumentace).

