
 

 

 

 

12. ROČNÍK AKCE 

 

 

13.–21. listopadu 2017  

Katedra geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem  

 

 

 

Akce se koná pod záštitou rektora UJEP doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., 
děkana Přírodovědecké fakulty UJEP doc. RNDr. Jaroslava Pavlíka, CSc. 
a předsedy Severočeské pobočky ČGS PhDr. RNDr. Jana D. Bláhy, Ph.D. 

 

Upozornění pro veřejnost a školy, netýká se studentů UJEP: S ohledem na omezené kapacity 
poslucháren je před příchodem na akci nutné se zaregistrovat u koordinátorky dr. Silvie Kučerové: 

silvie.kucerova@ujep.cz. Děkujeme vám za pochopení. 



 

 
 

Týden geografie v Ústí nad Labem / 13.–21. 11. 2017 

13. 11. 

Místo konání – katedra geografie UJEP (4. podlaží, České mládeže 8, místnost 402) 

9.00  Zahájení  

Jaroslav Pavlík (děkan UJEP v Ústí nad Labem, PřF UJEP), Pavel Raška (vedoucí katedry geografie, PřF UJEP) 

9.00–10.00  Geografie náboženství: prostorové představy a praktiky mladých věřících  

Gustav Novotný (katedra geografie, PřF UJEP) 

Jak můžeme zkoumat a lépe poznat religiozitu v současném Česku? A jak moc přemýšlejí mladí lidé o svém 
duchovnu? Součástí přednášky bude popis autorova etnografického výzkumu ve sboru adventistů Sedmého 
dne, terénní výzkum religiozity ve městě Přerově i zkoumání postojů českých buddhistů. 

10.00–11.00  Hyde park s vedoucím katedry geografie PřF UJEP  

Pavel Raška (katedra geografie, PřF UJEP) 

Máte nějaké otázky, které se týkají chodu katedry či studia? Je něco, s čím nejste spokojeni? Nebo máte 
naopak zajímavý nápad, který by stál za to realizovat? Přijďte své návrhy a otázky prezentovat otevřeně 
a veřejně. Vedoucí katedry, doc. Pavel Raška je připraven je vyslechnout. Mnohé z otázek předchozích ročníků 
vyústily i v některá zatraktivnění studia. 

 

12.00–14.00  Klimatická změna a její důsledky  

Lucie Pokorná (Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Praha a katedra geografie a geoekologie, PřF UK) 

Přednáška bude zaměřena na klimatický systém Země a jeho změny v historii a současnosti včetně 
přirozených a antropogenních příčin. Posluchači získají přehled o projevech klimatické změny na území Česka, 
jejich vlivu na ekosystémy i lidskou společnost, o předpokládaném vývoji klimatu v následujících desetiletích i 
možných opatřeních vedoucích ke zmírnění změn a také k adaptaci na nové podmínky. 

14.00–15.00  Erasmus v Německu, proč ne?, respektive proč ano!  

Markéta Ilková (absolventka PřF UJEP) 

Program Erasmus využilo mnoho studentů, pro které byl zahraniční pobyt jedním z nejlepších rozhodnutí 
v životě. Takovým příkladem je i bývalá studentka z katedry geografie, Markéta. Do Würzburgu vyjela sama, 
bez dobré znalosti angličtiny nebo němčiny, a přitom žije v Německu dodnes.  Přijďte si poslechnout Markétin 
příběh, jaké měla první dojmy z cizí země, zážitky během Erasmu, a co se v jejím životě změnilo. 
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Místo konání – MFC UJEP (fialový sál) 

17.00–18.00  Jak zmizelá místa ožívají v 3D prostředí 

Petr Meyer, Silvie R. Kučerová (katedra geografie, PřF UJEP), Zdeněk Kučera (PřF, Univerzita Karlova) 

Technologie 3D modelování je již poměrně známá a využívaná v širokém spektru oborů od archeologie, 
herního průmyslu, architektury, strojírenství, zdravotnictví až po vzdělávání. Uplatnění 3D modelů je však 
často prvoplánové a bez obsáhlejší diskuze účelu a kontextu vytvářeného modelu. Jedním z takových případů 
může být intepretace zaniklých nebo značně proměněných míst. Příspěvek se zabývá úskalími i možnostmi 
prezentace dřívější podoby místa prostřednictvím 3D technologií zejména na příkladu zaniklého sídla Skoky 
u Žlutic.  

 

14. 11. 

Místo konání – katedra geografie UJEP (4. podlaží, České mládeže 8, místnost 402) 

9.00–9.30  Via ferraty nejen v Česku  

Ondřej Šmíd (katedra geografie, PřF UJEP) 

Zajištěné cesty (via ferraty či klettersteigy) se v poslední době stávají stále populárnější. V rámci přednášky si 
představíme potřebné vybavení a základy pohybu na zajištěných cestách. Nebudou chybět ani ukázky a tipy, 
kam se za vertikálním dobrodružstvím podívat. 

10.00–11.00  Cesta kolem světa za 28 dní  

Jiří Anděl (katedra geografie, PřF UJEP) 

Součástí přednášky je film z cesty kolem světa a krátké seznámení s její přípravou, realizací, problémy 
s cestováním atd. Samostatná část je věnována jednotlivým zastavením: Dubaj – Srí Lanka – Malajsie – Sydney 
– Havajské ostrovy – San Francisko – Las Vegas a Stockholm.  Snaží se přiblížit navštívené lokality z hlediska, 
jak na člověka působí krajina a lidé v ní žijící. Poukazuje na fakt, že ve světě pod „globální slupkou“ stále 
existují velké rozdíly etnické, náboženské a sociální. 

 

13.00–14.00  Čím se zabývají geografové  

Kristýna Rybová (katedra geografie, PřF UJEP) 

Co spojuje plánování vysokorychlostní železnice, ekosystémové služby ve volné krajině i ve městech, 
přeshraniční rozvojové osy nebo nakládání s odpady ve městech? Tam všude se může uplatnit geografické 
vidění světa a znalosti. 
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15. 11.  GISday Místo konání – MFC UJEP (červený sál)  

viz vlastní plakát na akci 

9.00–13.00 Prezentace geoinformačních technologií a jejich zapojení do výzkumu i praxe  

Petr Meyer, Martin Dolejš (katedra geografie PřF UJEP), Jan Pacina a Petr Novák (FŽP UJEP) 

GISday je celosvětová akce pořádaná pro šíření osvěty a informovanosti široké veřejnosti ohledně 
geografických informačních systémů. Dozvíte se například, jak se GIS využívají na úřadech, k čemu slouží 
letecké mapy nebo jak se z geodat vytvářejí virtuální světy pro počítačové hry. Letos přijali naše pozvání 
Bohemia Interactive, Arcdata Praha, pilot Lukáš Wünsch, magistrát Ústí nad Labem či Krajský úřad Ústeckého 
kraje. Přijďte zjistit, co zkratka GIS vlastně znamená.  

 

a současně  

15. 11.  Den učitelů geografie (pro učitele ZŠ a SŠ)  

viz vlastní plakát na akci 

Místo konání – katedra geografie UJEP (4. podlaží, České mládeže 8, místnosti 402 a 413) a MFC UJEP  

9.00–9.30  Seznámení s akcí GISday 

Petr Meyer (katedra geografie, PřF UJEP), Sylva Vorlová (ARCDATA PRAHA, s.r.o.) 

9.45–10.45  Geografie hodnoty v banánovém řetězci 

Vladan Hruška (katedra geografie, PřF UJEP) 

 

10.45–11.15  přestávka 

11.15–12.15  Vstupte do světa interaktivních map 

Sylva Vorlová (ARCDATA PRAHA, s.r.o.) 

12.30–14.00  Aktuální problémy životního prostředí 

Tomáš Matějček (katedra geografie, PřF UJEP) 

 

21. 11.   

17.00 –            Setkání členů Severočeské pobočky ČGS (mimo budovu PřF UJEP) 


