POKYNY PRE VYPRACOVANIE POSTEROV A ICH HODNOTENIE
Základné časti tohto nového typu súťažného prvku Geografickej olympiády (GO) tvoria
poster (vo formáte .pdf a v tlačenej verzii), jeho prezentácia a abstrakt.
Poster (vo formáte .pdf) a jeho abstrakt (v niektorom z formátov .doc, .docx, .pdf) musia
byť zaslané najneskôr 7 dní pred konaním školského kola GO organizátorovi školského kola.
Organizátor školského kola (pedagóg) zašle najneskôr 1 týždeň po konaní školského kola
elektronickú verziu posteru a jeho abstraktu príslušnému predsedovi krajskej komisie GO a
predsedovi celoslovenskej komisie GO na adresu postery.GO@gmail.com
Poster a jeho abstrakt v priebehu vyšších kôl GO už nemožno meniť. Na poster bude
členom hodnotiacej komisie vypracovaný písomný posudok.

POSTER
Poster, ktorý postúpi na krajské kolo, musí byť vytlačený, spevnený na hornej a dolnej
strane a vybavený šnúrkou alebo tak, aby ho bolo možné zavesiť na stenu prípadne na panel.
Rozmery posteru (obr. 1) vo formáte A1 sú 59,4 cm (šírka) x 84,1 cm (výška). Orientácia posteru
môže byť na výšku alebo na šírku.
Obr. 1 Schéma posteru
59,4 cm

10 - 15 cm

Názov práce
Meno autora, Názov a adresa školy, kraj, kategória, rok

84,1 cm

zoznam informačných
zdrojov

Členenie posteru a obsah jednotlivých častí je nasledovný:
➢ Úvod – teoretický základ, z ktorého vychádzali stanovené ciele práce, prípadne hypotéza,
ktorú chcel autor práce dokázať alebo poprieť a stručné zdôvodnenie výberu témy práce.
➢ Ciele práce – konkrétne ciele, ktoré si autor zadal na základe teoretických vedomostí.
➢ Metódy – konkrétne postupy, pomocou ktorých autor dosiahol stanovené ciele práce.
➢ Výsledky – súbor obrázkov, grafov, tabuliek, schém, textov alebo iných dokumentačných
materiálov, ktoré dokazujú plnenie jednotlivých cieľov práce použitím stanovených
postupov a metód.
➢ Záver – zhrnutie a zhodnotenie výsledkov práce, v závere môže byť spomenutý význam
práce v konkrétnej oblasti.
➢ Zoznam informačných zdrojov (printových a elektronických).
Maximálny počet textových znakov na celom posteri nesmie prevyšovať 7000 znakov (vrátane
medzier).

PREZENTÁCIA POSTERU
Dĺžka prezentácie je stanovená na maximálne 10 minút + 5 minút na obhajobu a diskusiu.
V prípade potreby je možné časový limit na obhajobu a diskusiu upraviť v závislosti od počtu
súťažiacich.
Použitie techniky, ako napr. pc, video, dataprojektor, reproduktory, sa počíta v rámci
stanoveného času na prezentáciu a nie ako extra čas pre prezentáciu. Pokiaľ je použitá technika,
nesmie byť náplňou tejto názornej prezentácie obsah posteru, je prípustné krátke video, animácia
alebo model, ktorý vyžaduje priestorovú ukážku.
V žiadnom prípade nesmie byť náplňou samotný už na posteri uvádzaný text
v nezmenenej podobe.

ABSTRAKT
Pre kategóriu A a B Geografickej olympiády je povinný abstrakt. Abstrakt začína uvedením
názvu posteru, mena, školy autora a roku, v ktorom sa súťaž GO koná. Abstrakt je krátka forma
zhrnutia projektu, ktorá obsahuje teoretické uvedenie danej problematiky, stanovenie cieľov
a postupov práce, stručné konštatovanie výsledkov, ich zhodnotenie a prínos. Do abstraktu sa
nevkladajú žiadne tabuľky, grafy ani obrázky.
Abstrakt nesmie byť dlhší ako na jednu stranu A4, má mať riadkovanie 1,5, písmo má byť
použité Times New Roman 12 - bold pre nadpis, štandardné písmo pre ostatný text.
Postery svojím názvom i obsahom musia byť originálne. V závere abstraktu súťažiaci musí
písomne čestne vyhlásiť (ide o čestné vyhlásenie o originalite), že poster neprihlásil a
neprezentoval v inej súťaži. V prípade zistenia, že sa súťažiaci zúčastnil s tým istým posterom (i
keď pod upraveným názvom) viacerých súťaží, bude diskvalifikovaný vo všetkých súťažiach, a to
aj dodatočne.
Súťažiaci predkladá písomnú prácu a poster v alternatíve, nie oba typy súťažných prvkov súčasne.

Poznámka: originalita sa vzťahuje aj na súťažiacich s písomnou prácou.

HODNOTENIE POSTEROV
Školské kolo:
➢ 100 bodov, z toho:
o 75 b. za originalitu, formu, technickú a estetickú úroveň (75 – 45 b. veľmi dobrá;
44 – 35 b. dobrá; 34 – 25 b. priemerná, 24 - 1 b. podpriemerná)
o 20 b. za prílohy (20 –18 b. originálny, rôznorodý vhodný dokumentačný materiál
s textami a odbornou interpretáciou; 17 – 14 b. rôznorodý vhodný dokumentačný
materiál s textami bez interpretácie; 13 – 10 b. hlavne obrázky s textom,
interpretované; 11 – 6 b. hlavne obrázky s textom, neinterpretované; 5 – 1 b.
hlavne obrázky bez textu, neinterpretované; 0 b. bez príloh)
o 5 b. za literatúru (5 b. odborná, vhodná, citovaná; 4 b. odborná, vhodná,
necitovaná; 3 b. populárna, vhodná, citovaná; 2 b. populárna, vhodná,
necitovaná; 1 b. iná, citovaná; 0 b. nevhodná, necitovaná, bez literatúry)
Krajské kolo:
➢ 70 bodov, z toho:
o 55 b. za originalitu, formu, technickú a estetickú úroveň (55 – 45 b. veľmi dobrá;
44 – 35 b. dobrá; 34 – 25 b. priemerná, 24 - 1 b. podpriemerná)
o 10 b. za prílohy (10 – 9 b. originálny, rôznorodý vhodný dokumentačný materiál
s textami a odbornou interpretáciou; 8 – 7 b. rôznorodý vhodný dokumentačný
materiál s textami bez interpretácie; 6 – 5 b. hlavne obrázky s textom,
interpretované; 4 – 3 b. hlavne obrázky s textom, neinterpretované; 2 – 1 b. hlavne
obrázky bez textu, neinterpretované; 0 b. bez príloh)
o 5 b. za literatúru (5 b. odborná, vhodná, citovaná; 4 b. odborná, vhodná,
necitovaná; 3 b. populárna, vhodná, citovaná; 2 b. populárna, vhodná,
necitovaná; 1 b. iná, citovaná; 0 b. nevhodná, necitovaná, bez literatúry)
➢ 15 bodov za prezentáciu a obhajobu (15 – 11 b. veľmi dobrá, 10 – 6 dobrá, 5 – 1 slabá)
Celoštátne kolo:
➢ 70 bodov, z toho:
o 55 b. za originalitu, formu, technickú a estetickú úroveň (55 – 45 b. veľmi dobrá;
44 – 35 b. dobrá; 34 – 25 b. priemerná, 24 - 1 b. podpriemerná)
o 10 b. za prílohy (10 – 9 b. originálny, rôznorodý vhodný dokumentačný materiál
s textami a odbornou interpretáciou; 8 – 7 b. rôznorodý vhodný dokumentačný
materiál s textami bez interpretácie; 6 – 5 b. hlavne obrázky s textom,
interpretované; 4 – 3 b. hlavne obrázky s textom, neinterpretované; 2 – 1 b. hlavne
obrázky bez textu, neinterpretované; 0 b. bez príloh)
o 5 b. za literatúru (5 b. odborná, vhodná, citovaná; 4 b. odborná, vhodná,
necitovaná; 3 b. populárna, vhodná, citovaná; 2 b. populárna, vhodná,
necitovaná; 1 b. iná, citovaná; 0 b. nevhodná, necitovaná, bez literatúry)
➢ 15 bodov za prezentáciu a obhajobu (15 – 11 b. veľmi dobrá, 10 – 6 dobrá, 5 – 1 slabá)

