Olomoucké mapathony – Závěrečná zpráva k výzvě Hýčkejte svou
alma mater

Název projektu: Olomoucké mapathony
Jméno a příjmení organizátora: Bc. Jan Ciupa
Studijní obor: Mezinárodní rozvojová studia
Email: j.ciupa22@gmail.com

I) Řešení projektu
Projekt Olomoucké mapathony byl zahájen v akademickém roce 2016/2017 a dále pokračuje
v akademickém roce 2017/2018. Hlavním cílem projektu je seznámit veřejnost, studenty a
zaměstnance UP s humanitárním mapováním a umožnit tak participaci na vytváření map pro
různé humanitární organizace v rámci mezinárodního projektu Missingmaps.
K dnešnímu datu (6. 12. 2017) proběhlo v Olomouci 6 takovýchto setkání, přičemž další akce
se nadále plánují. Všechny tyto akce (tzv. mapathony) probíhaly na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Palackého v Olomouci, a to vždy od 18:00 do 20:00 /21:00.
Data akcí:
10. listopadu 2016
15. února 2017
26. března 2017
5. dubna 2017
9. května 2017
8. listopadu 2017
Účastníci mapathonů se v průběhu akcí seznámili s open-source projektem Missingmaps,
naučili se editovat OpenStreet mapy na doméně https://tasks.hotosm.org/, kde se

nacházejí aktuální úkoly zadané různými humanitárními organizacemi po celém světě. Na
každém mapathonu jsme se poté společně věnovali jednomu takovému vybranému úkolu.
Například jsme během posledního listopadového mapathonu mapovali domy a residenční
oblasti v Nigérii pro organizaci Lékaři bez hranic.
Dle české kanceláře Lékařů bez hranic je po Velké Británii, kde projekt Missing maps vznikl,
nejvíc mapathonů právě v ČR, což je i jeden z důvodu, proč chceme s realizací akcí dále
pokračovat.

II) Výstupy projektu
A)
Za primární výstup těchto setkání lze považovat počet zmapovaných prvků infrastruktury
v rozvojových zemích účastníky projektu (viz tabulka).
Datum

Počet
zmap.
budov

Počet
zmap.
cest (km)

Odkaz na data

10. 11.
2016

36

1 578

http://www.missingmaps.org/leaderboards/#/olomouc-1

15. 2.
2017

487

44

http://www.missingmaps.org/leaderboards/#/olomouc-2

26. 3.
2017

614

72

http://www.missingmaps.org/leaderboards/#/olomouc-3

5. 4.
2017

538

52

http://www.missingmaps.org/leaderboards/#/olomouc-4

29

http://www.missingmaps.org/leaderboards/#/olomouc-5
http://www.missingmaps.org/leaderboards/#/olomouc-6

9. 5.
2017
8. 11.
2017

1794

19

Celkem

3469

1794

Dle informací stránek missingmaps.org bylo na olomouckých mapathonech zmapováno
celkem 3469 budov a 1794 km cest. Ve skutečnosti bychom však mohli mluvit o mnohem

větších číslech. Evidence těchto editací na webových stránkách projektu nefungovala vždy
správně a minimálně v případech 4. a 5. akce nebyla olomouckým mapařům zaznamenána
velká část jejich práce. Přesnější čísla bychom poté mohli získat složitější cestou, a to přes
osobní účty jednotlivých účastníků, kam se každému ukládají vlastní editace přesněji.

B)
Jakožto druhým výstupem je dle mého pozorování skutečnosti, že projekt nejenže přilákal
studenty a veřejnost, aby si přišli mapování vyzkoušet, ale mnoho z nich zaujal natolik, že se
stali pravidelnými účastníky akce a sami dále přenášejí nabyté know-how dále. S těmito
zkušenými členy rovněž plánujeme na začátku roku 2018 projít školením o validaci dat.
Někteří z účastníků mapathonů se tak posunou v projektu dále a začnou opravovat editace
map po uživatelích z celého světa.

III) Naplnění cílové skupiny
V tomto bodě bych se chtěl velmi omluvit, neboť během mého pobytu v zahraničí se rozbil
PC se zálohovanými daty a obnova těchto dat již nebyla možná. V PC se rovněž nacházela
složka s naskenovanými prezenčními listinami z olomouckých mapathonů a s fotografiemi z
mapathonů. Podařilo se nám najít alespoň jednu prezenční listinu ve fyzické formě, kterou
níže přikládám. Doufám, že jako doplnění seznamu účastníků do požadovaného minima
postačí rovněž kopie dotazníků, které se během několika mapathonů rozdávaly, a kde
účastníci uvedli své celé jméno.
Prezenční listina 5. 4. 2017

Části několika dotazníků (s celými jmény účastníků) – 26. března 2017
1)

2)

3)

4)

5)

6)

V žádosti o podporu projektu jsme si vytyčily cíl, že každou akci navštíví 20 – 30 účastníků a
celková účast tak dosáhne cca 200 osob. Tohoto cíle se nám dosáhnout nepodařilo a to hned
z několika důvodů. Hlavním důvodem je, že organizátor nepočítal v žádosti se skutečností, že
mnoho osob bude docházet pravidelně a tudíž na každé akci nebylo 20 – 30 nových účastníků,
ale pokaždé tvořili většinu studenti, kteří navštívili již akce minulé. Dalším důvodem byl
odjezd organizátora na delší dobu pracovně do zahraničí, tudíž zde nebyl prostor pro
organizaci původně zamýšlených 8 mapathonů, ale místo toho jich bylo doposud
organizováno 6. Jako posledním důvodem bychom mohli uvést obecně menší zájem o akce
podobného rázu v 5. měsíci, kdy mapathon navštívili pouze 4 účastníci. Průměrná návštěvnost
akcí se reálně pohybuje okolo 15 účastníků.

IV) Dodatečné dokumenty a informace z realizace projektu:
1) Ukázka plakátu olomouckých mapathonů

2) Fotografie

Obrázek 2 - Mapathon 15. 2. 2017
Obrázek 1 - Tweet Lekařů bez hranic

Obrázek 3 - Tradiční občerstvení - Tvarůžková cukrárna

Obrázek 4 - Mapathon 5. 4. 2017

Obrázek 5 - Mapathon 26. 3. 2017

3) Hosté olomouckých mapathonů
V průběhu roku měli účastníci mapathonů rovněž možnost si během akcí popovídat
s různými hosty z oboru humanitární práce. Mezi naše hosty patřili například:
Jan Böhm (digitální stratég, Lékaři bez hranic), Edith Rogenhofer (Lékaři bez hranic,
Rakousko) či Zdeněk Müller (logistik, Lékaři bez hranic)

4) Facebooková skupina
https://www.facebook.com/groups/MissingMapsOlomouc/

Pro komunikaci ohledně olomouckýh mapathonů byla vytvořena interní facebooková
skupina, která k dnešnímu dni čítá (6. 12. 2017) 99 členů.

5) Záznamy o olomouckých mapathonech na různých webových stránkách
Pozvánka na mapathon na stránce Jsem z Olomouce. Dostupné z
https://www.jsemzolomouce.cz/eventdetail.aspx?id=44869

Pozvánka na mapathon na stránce Akce a zábava. Dostupné z http://www.akcezabava.cz/3pravidelny-olomoucky-mapathon-prirodovedecka-fakulta-upol-d22516.html

Pozvánka na mapathon na stránkách Helena z krabice.
https://www.helenavkrabici.cz/pozvanka-odhalte-kouzlo-mapathonu/ (odkaz již není
k dnešnímu dni funkční)

Pozvánka na stránkách geoiformatiky. Dostupné z http://www.geoinformatics.upol.cz/3olomoucky-mapathon

Akce byly vždy propagovány na facebookových stránkách Katedry rozvojových a
environmentálních studií či na stránkách Přírodovědecké fakulty UP.

