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Program online přednášek na jaro 2021

● 8. 3. 2021 v 10:00–11:30

Geologická nebezpečí a rizika (Pavel Raška)
Jak vznikají zemětřesení a vulkanismus? Jaká rizika představují pro společnost a jak tato rizika
zmírňovat?
http://blue.ujep.cz/b/pav-ann-z8m-pzb
● 10. 3. 2021 v 9:00–10:50

Proměna agro-potravinářských řetězců (Vladan Hruška)
Jak globalizace ovlivnila produkci a spotřebu potravin? Jak tato transformace ovlivňuje globální
ekonomické nerovnosti?
http://blue.ujep.cz/b/vla-852-gpv-fmv
● 18. 3. 2021 ve 14.00–17.00

Didaktika regionální geografie na základních a středních školách, aneb jak
(ne)vyučovat regiony světa (Petr Trahorsch)
Diskuze akademiků, studentů učitelství a učitelů (nejen) zeměpisu ohledně pohledu na výuky
regionální geografie v českém školství. Diskuze reaguje na nedávné články Knechta a Hofmanna
(2020) i Daňka (2020) v Informací ČGS. Nabízí se tedy základní otázka: Jak v moderním světě
(ne)vyučovat o regionech světa?
http://blue.ujep.cz/b/pet-hye-0ru-u2q
● 22. 3. 2021 ve 12:10‒13:50

Biodiverzita a její ohrožení (Tomáš Matějček)
Co je to biodiverzita a proč se liší v různých částech světa? Jaké jsou hlavní příčiny a důsledky
ohrožení druhové rozmanitosti?
http://blue.ujep.cz/b/tom-vfp-cgx-1xf
● 6. 4. 2021 ve 10:15‒12:00

Udržitelná energetika, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
(Tomáš Matějček)
Zachrání nás větrná či sluneční energie? Jaké jsou možnosti úspor energie? Co je to energetická
návratnost?
http://blue.ujep.cz/b/tom-vfp-cgx-1xf

Přednášky probíhají v rámci běžné výuky studentů katedry geografie PřF UJEP, ale jsou otevřeny zájemcům
z řad žáků, studentů a pedagogů základních a středních škol. Z uvedeného důvodu nelze měnit čas přednášek.
V případě nevyhovujícího času lze oslovit pracoviště a pokusit se domluvit na realizaci přednášky v jiném
termínu. Při přihlášení k přednášce prosím namísto jména uveďte název vaší ZŠ nebo SŠ.

Katedra geografie ⎸Přírodovědecká fakulta ⎸Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
https://geography.ujep.cz/cs
https://cs-cz.facebook.com/geoujep

● 20. 4. 2021 ve 12:10‒13:50

Obchod s drogami, problematika HIV/AIDS (Zdeňka Smutná)
Které státy jsou zapojeny do obchodu s drogami (nejvýznamnější producenti, obchodní cesty,
státy dovozu)? Jak funguje systém kurýrů a bossů a jaké jsou možnosti řešení (organizace,
politické přístupy, apod.)? Ve druhé části se zaměříme na problematiku HIV/AIDS – kdo je
nejvíce ohrožen? Jaké jsou dopady na společnost a lze situaci řešit?
https://blue.ujep.cz/b/zde-c0o-jn5-qfe
● 27. 4. 2021 12:00 - 13:30

Aktéři rozvoje regionu: příklady z Ústeckého kraje (Jan Píša)
Jak může jednotlivec ovlivnit svoje okolí? Jaké faktory mu to umožňují a co mu v tom brání?
http://blue.ujep.cz/b/jan-0up-jtq-ckk
● 4. 5. 2021 ve 12:10‒13:50

Nerovnoměrný rozvoj – kontrasty současného světa na příkladu výživy
(Zdeňka Smutná)
Jak (ne)spravedlivý je globální byznys? Jaká je potravinová bezpečnost světa? Je současný svět
zemědělsko-potravinového systému udržitelný?
https://blue.ujep.cz/b/zde-c0o-jn5-qfe

Přednášky probíhají v rámci běžné výuky studentů katedry geografie PřF UJEP, ale jsou otevřeny zájemcům
z řad žáků, studentů a pedagogů základních a středních škol. Z uvedeného důvodu nelze měnit čas přednášek.
V případě nevyhovujícího času lze oslovit pracoviště a pokusit se domluvit na realizaci přednášky v jiném
termínu. Při přihlášení k přednášce prosím namísto jména uveďte název vaší ZŠ nebo SŠ.

