
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA 
UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 

katedra geografie 
a 

SEVEROČESKÁ POBOČKA ČGS 
 

pořádají 
v rámci celostátní akce Dny geografie 

  

DDEENN  UUČČIITTEELLŮŮ  GGEEOOGGRRAAFFIIEE  
 

Termín konání: středa 15. 11. 2017     9.00–14.00 hodin        
Místo konání: Katedra geografie PřF UJEP v Ústí n. L., České mládeže 8, učebna č. 402 a 413 

a Multifunkční centrum UJEP v Ústí n. L., Pasteurova 1 

Cílová skupina: Učitelé zeměpisu a geografie ZŠ, gymnázií, SOŠ 

 

Pro přihlášení se na akci prosím kontaktujte Mgr. Zuzanu Pavlasovou na adrese 
Zuzana.Pavlasova@ujep.cz 

 

Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu. 

Akce probíhá v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A. 

 



 

 

PROGRAM: 

 

8.15  Registrace katedra geografie PřF UJEP, České mládeže 8 

8.45  Hromadný odchod do MFC Pasteurova 1 

9.00–9.30  Seznámení s akcí GISday 

– Petr Meyer (UJEP, PřF), MFC Pasteurova 1 
Návštěva zahájení akce popularizující geografické informační systémy, určená studentům 
středních škol. Přesto budou informace o praktickém využití GIS v každodenní praxi jistě 
užitečné i učitelům základních škol. Na sdělené poznatky bude navazovat workshop 
Vstupte do světa interaktivních map po přestávce. 

9.45–10.45  Geografie hodnoty v banánovém řetězci 

– Vladan Hruška (UJEP, PřF), České mládeže 8, učebna 402 
Přednáška se zaměří na to, jak proces globalizace propojuje jednotlivá místa na planetě a 
jak mezi nimi dochází k nerovnoměrnému rozdělení peněz. To bude demonstrováno 
na banánu – místech či geograficky umístěných subjektech, která zajišťují jeho pěstování, 
dopravu, úpravu a prodej finálními zákazníkovi. Bude jasně znázorněno, jaký podíl 
na celkové ceně produktu zůstává v místech každého z těchto článků řetězce. 

10.45–11.15  přestávka 

11.15–12.15  Vstupte do světa interaktivních map 

– Sylva Vorlová (ARCDATA PRAHA, s.r.o.), České mládeže 8, učebna 413 
Abyste svou výuku oživili interaktivní mapou, stačí využít zdarma dostupné a snadno 
ovladatelné prostředí ArcGIS Online, kde naleznete tematická data z celého světa i 
nástroje pro jejich analýzu a pro tvorbu map. Účastníci přednášky a workshopu se seznámí 
s možnostmi ArcGIS Online, vyzkouší si vytvořit vlastní webovou mapu, kterou 
prostřednictvím internetu zpřístupní dalším uživatelům ve formě mapové aplikace. 

12.30–14.00  Aktuální problémy životního prostředí 

– Tomáš Matějček (UJEP, PřF), České mládeže 8, učebna 402 
Přednáška je zaměřena na vybrané aktuální problémy, konkrétně na světelné znečištění, 
globální změnu klimatu a ohrožení biodiverzity. Diskutovány budou především příčiny, 
důsledky a možná řešení těchto problémů. 

 

 


