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Jste připraveni změnit svět?
Přihlašování do soutěže Map the System je otevřeno všem studentům UK napříč obory. Stačí nadšení a chuť
porozumět problému, který si vyberete a pustit se do objevování možných řešení.

Kdo se může přihlásit
Přihlásit se může jakýkoliv student či studentka Univerzity Karlovy napříč fakultami a obory UK. Stačí chuť pozitivně
ovlivňovat sociální nebo environmentální problémy a touha porozumět, jak fungují systémy, v nichž žijeme. Buď můžete
soutěžit sami za sebe, nebo v týmu až 6 lidí. Účastnit se mohou i absolventi, kteří ukončili studium v předchozím
akademickém roce.

Jak poznám, že je soutěž pro mě?
Pokud si alespoň na jednu z následujících otázek odpovíte ANO, pak jste tu správně!

• Chcete poznat příčiny sociálních či environmentálních problémů, kterým čelí naše společnost?
• Věříte, že vaše znalosti mohou pomoci zlepšit svět kolem vás?
• Zajímají vás výzvy dnešního světa a způsob jak jim čelit?
• Chcete spojit svou kariéru s pozitivním společenským dopadem?

V prvním ročníku soutěže jsme pro zájemce pořádali také dvě informační online setkání, v prosinci a lednu. Během nich
se zájemci mohli se soutěží blíže seznámit. S přípravou na soutěž se pojí také dvousemestrální kurz Map the System
- Zmapuj systém a nastartuj změnu..

Co mi účast v soutěži přinese?
• Získáte kompetence a znalosti v oblasti mapování systému, systémového myšlení, analýzy sociálních problémů,

využívání nástrojů vizualizace a prezentačních dovedností.
• Posílíte své znalosti o společenských problémech kolem nás.
• Načerpáte zkušenosti se spoluprací v rámci multioborového týmu.
• Budete mít možnost získat kontakty v mezinárodním univerzitním prostředí pro navázání další akademické i profesní

spolupráce.
• Díky své práci na projektu získáte novou perspektivu a třeba i nasměrování pro svou budoucí kariéru s pozitivním

dopadem.
• Možnost podívat se na univerzitu v Oxfordu a získat až 4 000 liber.

Po celou dobu trvání soutěže budete mít podporu pro svůj tým formou mentoringu a expertních konzultací.

Jak se můžu přihlásit?
Než otevřeme příští ročník, seznamte se soutěží. Podívejte se níže, jak se na soutěž připravit nebo si prohlédněte
soutěžní projekty z Čech a   zahraničí .

? Po vyhlášení dalšího ročníku soutěže zjistíte, kdy je uzávěrka přihlášek. Do termínu uzávěrky se ozvěte
koordinátorovi soutěže Map the System na Univerzitě Karlově.
? Pomocí e-mailu či během krátké konzultace proberete téma (společenský či environmentální problém), které vás
zajímá, a vyplníte společně přihlášku do soutěže.

Jaké téma si mohu do soutěže vybrat
Nejdůležitější pro výběr tématu či problému je váš osobní zájem a nadšení pro téma. V soutěži Map the System
obecně existují 4 základní oblasti, v rámci nichž si účastníci mohou vybírat svá témata: sociální oblast, ekonomika,
zdraví či životní prostředí.

https://mapthesystem.sbs.ox.ac.uk/map-the-system-2021
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Jak dlouho soutěž trvá?
Pro přehled vám pomůže   harmonogram  2. ročníku Map the System v České republice z letošního roku 2023:

Duben | uzávěrka a finále českého kola soutěže
Účastníci odevzdají soutěžní výstupy a během finále je prezentují porotě.

Květen | regionální semifinále online
Vítězný tým z českého kola odevzdá výstupy pro mezinárodní kolo.

Červen | finále mezinárodního kola soutěže v Oxfordu
Finalisté lokálních kol z univerzit z celého světa se potkají na finále v Oxfordu, aby odprezentovali svoji práce
mezinárodní porotě. Získají zpětnou vazbu od porotců a budou soutěžit o tři hlavní finanční ceny. Kromě slavnostního
finále čeká účastníky bohatý program přímo na univerzitě v Oxfordu.

Jak se na soutěž připravit?
Nejlepší přípravou je absolvování dvousemestrálního kurzu Map the System - Zmapuj systém a nastartuj změnu
(říjen 2022 až květen 2023), který si můžete zapsat na UK pod kódem   TVOL0015 . Absolvování předmětu je
ohodnoceno 6 kredity.

Pokud uvažujete o přihlášce a máte otázky, neváhejte se kdykoliv ozvat. Napište e-mail nebo si domluvte
konzultaci svého soutěžního projektu s lektorkou a mentorkou kurzu, Barborou Komberec Novosadovou na mailu 
barbora.komberecnovosadova@ruk.cuni.cz .

Pokud chcete zjistit více:
• přečtěte si ?  článek  v online časopise Forum UK o Map the System na Univerzitě Karlově,
• seznamte se s ?  vítězi minulých ročníků mezinárodní soutěže  a jejich prezentací soutěžních projektů,
• prohlédněte si ?  soutěžní projekty účastníků Map the System 2022 z UK ,
• podívejte se, jak probíhá ?příprava na soutěž na UK.

https://mapthesystem.cuni.cz/MTS-48.html
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=TVOL0015
mailto:barbora.komberecnovosadova@ruk.cuni.cz
https://www.ukforum.cz/rubriky/studenti/8081-novy-kurz-zmapuj-system-a-dostan-se-do-oxfordu
https://mapthesystem.sbs.ox.ac.uk/map-the-system-2021
https://mapthesystem.cuni.cz/MTS-34.html

