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SOUTĚŽ MAP THE SYSTEM: VE SVĚTOVÉM FINÁLE NA UNIVERSITY OF OXFORD BUDE ČR 
REPREZENTOVAT TÝM UNIVERZITY KARLOVY, KTERÝ SE ZABÝVAL TÉMATEM ZPRACOVÁNÍ 
BIOODPADU 

V Praze 25. dubna 2022 – Vítězem českého kola prestižní oxfordské soutěže Map the System, který se konal 
v Kampusu Hybernská, se stal interdisciplinární tým mapující problematiku zpracování bioodpadu z 
pražských domácností. Tým se nyní bude připravovat na prezentaci svého projektu na světovém finále 
soutěže na University of Oxford, které proběhne v druhé polovině června. 
 
Vítězný tým tvořily studentky z Přírodovědecké fakulty a  Filozofické fakulty UK. Právě 
multidisciplinarita podle nich projektu výrazně přispěla. 

„Pohled studentek z jiné fakulty mně obohatil. Zjistila jsem, že dobrému výzkumu nestačí jen 
analytický pohled a zpracování dat, ale také softskills a společenskovědní pohled na věc,“ říká Kateřina 
Faltýnková, studentka Přírodovědecké fakulty. 

Studentky by chtěly výsledky svého výzkumu využívat i v reálném životě. „Chtěly bychom tuto 
interdisciplinaritu přenést i do praxe. Během našeho výzkumu jsme zjistily, že i jednotliví aktéři často 
nevědí, co zjistili ti druzí. Právě prolamování těchto informačních bariér je něco, čemu bychom se chtěly 
v budoucnu věnovat, dokonce už nás s možností spolupráce předběžně oslovil i Magistrát hlavního města 
Prahy,“ říká Kateřina Fantová, studentka historie z Filozofické fakulty. Do Oxfordu je doprovodí také 
jejich kolegyně Jitka Vlčinská z katedry sociální pedagogiky FF UK a Barbora Aradská z katedry 
filmových studií FF UK.  

Přípravu studentů na soutěž zajistilo Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK), které 
se zaměřuje na uplatnění výsledků výzkumu ze společenských a humanitních věd v praxi. Právě CPPT 
UK zaštítí i přípravu vítězného týmu na světové finále.  

„V minulých ročnících soutěže uspěly na světové úrovni i projekty, které se soustředily na nějaký 
lokální jev, ale jehož řešení se může uplatnit i jinde ve světě. Třeba kanadské týmy se často zabývají 
tématem původních obyvatel a jejich diskriminací v různých oblastech. Díky tomu, že je lokální téma 
nahlíženo ze systémové perspektivy, je možné některé z prozkoumaných vzorců využít i jinde. Porota velmi 
oceňuje to, když studenti nejdou jenom po povrchu, ale věnují tématu čas a přistoupí k němu s respektem,“ 
zdůrazňuje Mgr. Barbora Komberec Novosadová, garantka soutěže Map the System na Univerzitě 
Karlově.   
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Českého vítěze soutěže vybírala odborná porota, kterou tvořila ředitelka Centra pro přenos poznatků a 
technologií Univerzity Karlovy Hana Kosová, Martina Břeňová aktuálně působící na Fakultě 
humanitních studií UK, Jiří Bárta z Nadace Via a konzultant a mindfulness trenér Ivo Novotný. 

„Soutěžní týmy byly zajímavé a přínosné právě svou multidisciplinaritou. Opět se ukázalo, že 
propojování různých oborů, přírodních a sociálně-vědních a humanitních fakult, dokáže významně 
obohatit perspektivu týmů i kvalitu jejich výsledků a přinést výstupy uplatnitelné nejen v akademickém 
prostředí, ale zejména v praxi a běžném životě,“ zdůraznila význam soutěže Hana Kosová.  

Soutěž Map the System pořádá Skoll Centre for Social Entrepreneurship na Oxfordské univerzitě a 
účastní se jí týmy z více než 60 univerzit po celém světě. Misí soutěže je podpora systémového myšlení 
a jeho aplikace při řešení výzev současného světa. Soutěžní týmy pomocí nástrojů systémového 
myšlení odhalují příčiny a důsledky společenských nebo environmentálních výzev a mapují nastavení 
společnosti, ekonomiky, politiky pro pochopení příčin daných problémů.  

Na finále v Kampusu Hybernská, které proběhlo 25. dubna 2022, se utkalo šest týmů složených ze 
studentů Filozofické fakulty, Fakulty sociálních věd, Fakulty humanitních studií, Právnické fakulty a 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.  

 
Výsledné pořadí soutěžních projektů:   

• 1. místo: Systém zpracování bioodpadu v Praze (FF, PřF UK)  
• 2. místo: Anti-aging průmysl (FHS UK)  
• 3. místo: Systémový rasizmus voči romskej menšině na Slovensku (FSV UK)  
 
• Zvláštní cena poroty: Diskriminace osob na základě nadváhy a obezity v ČR (FF UK) 

  
• Finalista: Domácí násilí v České republice (FF, FSV, PF UK)  
• Finalista: Duševní well-being českých středoškoláků (FSV UK)  

Více o tématech a týmech najdete na webu soutěže: https://mapthesystem.cuni.cz/MTS-1.html 
Článek v univerzitním magazínu FORUM: https://www.ukforum.cz/rubriky/studenti/8388-se-
slupkou-do-oxfordu-map-the-system-ma-ceskeho-viteze  

 

Kontakty pro další informace: 

PR a komunikace CPPT UK 
Bc. Klára Nechvílová   
mob: +420 224 491 371 
e-mail: klara.nechvilova@ruk.cuni.cz 

Odborná témata: 
Mgr. Barbora Komberec Novosadová 
Garantka soutěže Map the System na Univerzitě Karlově 
mob: +420 608 740 846 
e-mailem:  barbora.komberecnovosadova@ruk.cuni.cz 

Univerzita Karlova   
Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 
fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, 
vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 

https://www.linkedin.com/company/skoll-centre/
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https://www.ukforum.cz/rubriky/studenti/8388-se-slupkou-do-oxfordu-map-the-system-ma-ceskeho-viteze
mailto:barbora.komberecnovosadova@ruk.cuni.cz


   

celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější 
vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. 
Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit.  

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK 
studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v 
cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu 
zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru 
nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k 
nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+.  

Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT UK) je samostatná součást Univerzity Karlovy, která 
poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií a třetí roli UK s cílem zvýšit její 
konkurenceschopnost a atraktivitu pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Centrum buduje inovační síť UK 
propojením členů akademické obce napříč všemi fakultami a součástmi UK. Rozvíjí ji formou spolupráce 
s inovativními organizacemi mimo Univerzitu Karlovu, zprostředkováním znalostí, zkušeností, služeb, informací 
a finančních prostředků. Je vstupní branou, průvodcem a mediátorem potenciálních partnerů.  Více 
na: https://cppt.cuni.cz/CPPTN-1.html 

https://cppt.cuni.cz/CPPTN-1.html

