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14.–22. listopadu 2016  

Katedra geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem  

 

 

Akce se koná pod záštitou rektora UJEP doc. RNDr. Martina Baleje, Ph.D., 
děkana Přírodovědecké fakulty 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. 
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14. 11. 

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

12.00–13.30  Zahájení a Hyde park s vedoucím katedry geografie PřF UJEP  

Martin Balej (rektor UJEP v Ústí nad Labem), Jaroslav Pavlík (děkan UJEP v Ústí nad Labem, PřF), 
Jan D. Bláha (předseda Severočeské pobočky ČGS), Pavel Raška (vedoucí katedry geografie) 

Po  slavnostním  zahájení  Týdne  geografie  za  účasti  vedoucích pracovníků UJEP  se můžete obracet  na dr.  Pavla  Rašku 
s každodenními  starostmi,  které  vás  ve  studiu  geografie  trápí.  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.  Dr.  Pavel  Raška  je  připraven  je  vyslechnout.  Mnohé  z  otázek 
předchozích ročníků vyústily i v některá zatraktivnění studia. 

13.30–14.30  Erasmus Day  

Pavel Raška, Lenka Kováčová (UJEP v Ústí nad Labem, PřF) 

Cestovat  po  Evropě  a  přitom  studovat?  Proč  ne!  Využijte  program  ERASMUS+  a  studujte  na  jedné  z  více  než  deseti 
partnerských  univerzit  v  Evropě.  Kromě  kreditních  bodů  tak  získáte  neocenitelné  zkušenosti,  přátelé  za  hranicemi  a 
zdokonalíte se v cizích jazycích. Přijďte se podívat na přednášku a zjistěte více o tom, jak jednoduché to je. 

14.30–15.30  Využití GIS k modelování srážko‐odtokových, erozních a transportních procesů v Česku  

Miroslav Bauer (ČVUT, FSv) 

Sucho a povodně  jsou aktuální  klimatické extrémy,  které  se  týkají  celé  krajiny. Proč  jsou vodní nádrže v  létě  zelené? 
Nebo proč se objevují každoročně tuny „bahnaˮ na silnicích, ve městech a vesnicích, i ve vodních nádržích? Jak můžeme 
využít GIS v boji proti těmto extrémům? 

15.30–16.30  Career Day  

Pavel Raška (UJEP v Ústí nad Labem, PřF), Michal Forejt (Podřipské muzeum), 
Lenka Želechovská (AF CityPlan, s.r.o.) 

Přijďte  si  poslechnout,  kde  v  současnosti  působí  vaši  bývalí  spolužáci,  jak  hledali  uplatnění  znalostí  a  dovedností 
nabytých  v průběhu  studia  geografie  a  co  se museli  doučit,  aby  na  trhu práce uspěli. Diskutujte  s  nimi  o  praktickém 
využití geografie ve veřejné instituci i soukromém sektoru. 

Místo konání – MFC UJEP (purpurový sál) 

17.00–19.00  Papua‐Nová Guinea: po souši, po vodě i ve vzduchu 
Martin Soukup (UP v Olomouci, FF; Univerzita Karlova, FSV), Jan D. Bláha (UJEP v Ústí nad Labem, PřF) 

Stát Papua‐Nová Guinea není jen jednou polovinou ostrova Nová Guinea, ovšem také domovem celé řady kultur žijících 
na dalších ostrovech, z nichž největší jsou Birara, Tombara a Bougainville. Že Vám tyto názvy skoro nic neříkají? Tak si 
přijďte  poslechnout  povídání  o  cestách  českých  výzkumníků  po  ostrovech  jižního  Pacifiku  a  nejen  o  nich.  Účastníci 
expedice Vás  seznámí  s  pohnutou  historií  a  neméně  zajímavou  současností  těchto  vzdálených  končin,  představí  svůj 
antropologicko‐geografický výzkum a pokusí se odpovědět na Vaše zvídavé otázky. 
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15. 11. 

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

9.00–9.30  Postcrossing: pohlednice spojující svět  

Petr Trahorsch (UJEP v Ústí nad Labem, PřF) 

Postcrossing je projekt, který spojuje informační technologie s klasickou poštovní službou. Díky tomuto projektu může 
uživatel vyměňovat pohledy, poštovní známky popřípadě  i další předměty s ostatními uživateli  z celého světa, čímž si 
rozšiřuje  své  geografické  znalosti.  V  přednášce  bude  vysvětlena  podstata  Postcrossingu  včetně  jeho  významu  výuce 
zeměpisu. 

9.30–10.00  Svět očima afrických žáků  

Renata Binková (UJEP v Ústí nad Labem, PřF) 

Zajímá vás pohled na svět očima afrických dětí? Představím vám povědomí zanzibarských žáků základní školy o geografii 
světa,  doplněné  řadou  fotografii  a  výstavou mentálních map,  které  pro  nás  vytvořili  žáci  2.  stupně  základní  školy  ve 
vesnici Pongwe. 

10.00–10.30  Ústecké vyhlídky  

Michael Hájek (UJEP v Ústí nad Labem, PřF) 

Ústí nad Labem: Na jedné straně město poznamenané průmyslovou výrobou a bombardováním na sklonku 2. světové 
války, na straně druhé nádherná okolní krajina plná přírodních krás. Jak asi vypadá krajina shora? Tak se přijďte podívat! 
Představím vám ty nejzajímavější pohledy na Ústí nad Labem a jeho okolí z ptačí perspektivy. 

10.30–11.00  Kozí dráha  

Tomáš Slouka (UJEP v Ústí nad Labem, PřF) 

Krušnohorská železnice více než sto let spojovala lidské osudy, teď ji hrozí zánik. Místní o ni bojují, ale byrokracie stále 
více říká své ne! Přijďte objevit krásu Kozí dráhy a zjistit, že by byla škoda, kdyby byla nenávratně zrušena. 

Místo konání – VŠ Klub FSE UJEP (Moskevská 54) a CEVRAMOK (Klíšská 28) 

14.00–16.00  Týden geografie a Týden podnikání (GEW): Virtuální svět: od bádání k podnikání  

Tomáš Siviček (UJEP v Ústí nad Labem, FSE a ICUK), Martin Dolejš (UJEP v Ústí nad Labem, PřF), Petr Vít 
a Ondřej Smíšek (ICUK) 

Jaká  je budoucnost virtuální  reality a 3D vizualizací? Vyzkoušejte  si 3D brýle a ponořte  se do  jiného světa,  zažijte 3D 
virtuální prohlídku jáchymovského lágru či atmosféru fotbalových stadionů. Diskutujte,  jak využít možnosti virtuálního 
světa pro výzkum, výuku, zábavu, kvalitnější život nebo podnikání. Zažijte, diskutujte a objevujte! Opravdoví nadšenci 
mohou na konci navštívit i Centrum pro virtuální realitu a modelování krajiny (CEVRAMOK). 

17.00 –            Setkání členů Severočeské pobočky ČGS (mimo budovu PřF) 
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16. 11.  Den učitelů geografie (pro učitele ZŠ a SŠ)  

Místo konání – katedra geografie UJEP (4. podlaží, České mládeže 8, místnosti 413, 407, 402) 

volitelné buďto 

9.00–10.45  Školení v GIS i pro úplné začátečníky 

Martin Dolejš (UJEP v Ústí nad Labem, PřF) 

nebo 

9.00–10.45  Novinka Nakladatelství Fraus : Zeměpis 8 – Evropa a Česko v novém pojetí 
Alena Dupalová (Fraus), Miroslav Marada (UK, PřF) 
Portál Fred – názorná výuka pomocí on‐line materiálů, interaktivní učebnice Flexibooks 
z Nakladatelství Fraus 
Zdeněk Smetana (Fraus) 

10.45–11.15  přestávka 

11.15–13.00  Mapa jako nástroj didaktiky geografie 
 Jan D. Bláha (UJEP v Ústí nad Labem, PřF) 

 

22. 11.  GISday 

Místo konání – MFC UJEP (purpurový sál) + plocha před MFC 

9.00–15.00 Prezentace geoinformačních technologií a jejich zapojení do výzkumu a praxi ve státní správě  

Martin Dolejš a Petr Meyer (UJEP v Ústí nad Labem, PřF), Jan Pacina a Jitka Elznicová (UJEP v Ústí 
nad Labem, FŽP) 

Tradiční akce prezentující široké uplatnění GIS v práci (nejen) geografů. Uvidíte ukázky dronů, přítomna bude i Armáda 
ČR  s mobilní  jednotkou.  Mezi  prezentujícími  dále  uvítáme  Policii  ČR,  Krajský  úřad  Ústeckého  kraje  nebo  Agenturu 
ochrany přírody a krajiny ČR. Po obědě své dovednosti předvedou studenti UJEP. 

 

 
 


