
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

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: čtvrtek 22. 11. 2018     9.00–14.30 hodin 

Místo konání: Katedra geografie PřF UJEP v Ústí n. L., České mládeže 8, učebna č. 402 a 413 

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

 

Pro přihlášení se na akci prosím kontaktujte Mgr. Zdeňku Smutnou na adrese 
smutna.zd@gmail.com 

 

Účastníci obdrží certifikát o absolvování kurzu. 

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

 



 

 
 

PROGRAM: 

 

08.15–09.00  Registrace katedra geografie PřF UJEP, České mládeže 8 

09.00–11.00  Praktické školení ArcGIS Online 

– Petr Meyer (UJEP, PřF), České mládeže 8, učebna 413 
Víme, že na loňském školení bylo málo příležitostí si vše vyzkoušet na vlastní kůži a práci si 
zažít. Letos budou představeny konkrétní možnosti bezplatného využití platformy ArcGIS 
Online (ESRI) při výuce zeměpisu. Získáte praktické dovednosti při práci s webovou mapou 
a její následné využití v aplikaci Story Map, která je vhodným nástrojem pro zajímavou 
prezentaci geografického obsahu. Ukážeme Vám, že i s minimem geoinformačních znalostí 
zvládne vytvořit se svými žáky zajímavé mapové dílo každý a bez obav. 

11.00–11.15  přestávka 

11.15–12.45  Ohniska konfliktů v současném světě: očima Politické geografie 

– Gustav Novotný (UJEP, PřF), České mládeže 8, učebna 402 
Jaké jsou příčiny a jádra konfliktů v současné Evropě i ve světě? V čem spočívají spory v 
éře takzvané globalizace, kdy by zdánlivě mělo docházet ke snazší domluvě mezi 
představiteli států a dalšími významnými aktéry? Přednáška přibližuje mimo jiné konfliktní 
regiony, téma samozvaných separatistických států a také obecné i konkrétní otázky války, 
hladu a terorizmu. 

12.45–13.00  přestávka 

13.00–14.30  Rozvoj geografického myšlení na základě práce s mapou 

– Martin Hanus (Univerzita Karlova, PřF), České mládeže 8, učebna 402 
Workshop si klade za cíl ukázat na konkrétních příkladech možnosti rozvoje geografického 
myšlení studentů na základě práce s mapou, tedy pro geografii základním (a specifickým) 
zdrojem informací, který je na školách poměrně snadno dostupným a jehož potenciál ve 
vzdělávacím procesu není často plně využíván. Obsahová náplň kurzu vychází z výsledků 
dlouhodobých výzkumů věnovaných právě práci s mapou ve výuce. 

 


