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Zápočtové úkoly – říjen 2008

• Mělo být odevzdáno 56 
úloh

• Nebylo odevzdáno 17 
úloh (30%) 

• Správně byly vyřešeny 
23 úlohy (41%)

• Nesprávně bylo 
vyřešeno 16 úloh (29%)

• Celkem bylo ze 
seznamu úkolů 
odebráno 26 úloh
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Tento typ barevné stupnice signalizuje záporně
a kladně chápané jevy (např. znečištění životního

prostředí), v tomto případě nelze říci, zda nízké procento
žen je záporná hodnota. Vhodnější by bylo použít

neutrálnější stupnici modrá-šedá-červená
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Zápočtové úkoly – listopad 2008

• Ke konci listopadu...

• ...mělo být odevzdáno 
172 úloh

• ...bylo odevzdáno 125 
úloh (73%) 

• …byly správně vyřešeny 
63 úlohy (50% z 
odevzdaných)

• … byly nesprávně 
vyřešeny 62 úlohy (50%)

• ...bylo celkem ze 
seznamu úkolů 
odebráno 75 úloh
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Umístění popisků a mapových znaků
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● Některé státy nemají uvedené popisky.
● Pokud nechceme zdůrazňovat, používáme pouze 

jednu velikost (font, sílu...) písma.
● Ekvádor nikoli Ecuador (používáme jeden jazyk).
● Peru a Kolumbie jsou naopak.
● Falklandy nejsou stejným typem areálu jako 

ostatní státy (jiný typ popisek
● Venezuela – popisek nesmí přesahovat hranice 

areálů.
● Chile – popisek by neměl zasahovat mimo 

zobrazené areály.
● Uruguay – šipka by měl být co nejkratší a neměla 

by protínat jiné areály.
● Paraguay – zkratka (znak) by měl být v centru 

areálu.
● Argentina – zkratky by měly být umístěny v jedné 

skupině a neměly být být zaměnitelné s jinými 
popisky.

● Bolívie – nepoužíváme stáčení poisků, pokud to 
není nezbytně nutné.

● Francouzská Guayana – Guyana; nejde o 
samostatné území (jiný typ popisku); popisek 
týkající se pevninského jevu by měl ležet na 
pevnině.

● Nekombinujeme označování zkratkami, čísly, 
písmeny a šipkami.
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