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Nové výzvy pro geografii 

Výroční konference ČGS, 3. – 7. září 2012 

 

Váţení členové české geografické komunity, váţení hosté a přátelé 

geografie, 

 

Jihomoravská pobočka České geografické společnosti pořádá 

s pověřením hlavního výboru Společnosti tradiční regionální konferenci 

v poločase mezi národními geografickými sjezdy. Počátkem září 2012 se 

v Brně uskuteční setkání geografů a příznivců geografie nikoliv jen 

z České republiky.  

Akci těchto rozměrů nepořádá Jihomoravská pobočka poprvé, coţ je 

nemalou zárukou zajímavého programu a výměny zkušeností. 

K uspořádání této významné akce spojily své síly geografická pracoviště 

Masarykovy univerzity Brno, Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. a členská 

základna Jihomoravské pobočky Společnosti.  

Jak se dále v této pozvánce dočtete, odborný program je koncipován 

nekonvenčně. Namísto tradičních tematických okruhů spojených 

s geografickými disciplinami, nabízíme jednací sekce zaměřené na okruhy 

problematik české geografické vědy a současného světa, k nimţ se čeští 

i zahraniční účastníci mohou kompetentně vyjádřit.  

Součástí programu budou i exkurze a společenské akce. Jiţní Morava 

je známá svou pohostinností, pestrou přírodou, barvitostí minulosti 

i současnosti, a také moderní geografickou prozkoumaností.  

Věříme, ţe se vám zde bude líbit, ţe získáte zajímavé poznatky 

a kontakty a ţe výrazně přispějete k dalšímu pokroku v geografické vědě. 

 

Vítejte na jiţní Moravě! 

 

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. 

Předseda výboru Jihomoravské pobočky České geografické společnosti 

 



- 3 - 

Geografický výzkum: Příroda a společnost v období krize 

Workshop doktorandů/doktorandek, 3. září 2012 

 

Ţijeme v čase krize. Fiskální, ekonomické, environmentální, morální… 

Podle některých komentátorů jde o projev zásadní krize kapitalismu jako 

ekonomického a sociálního systému i kultury, s důsledky pro planetární 

ekosystém. Jde o změny, které těţko můţeme nechat bez povšimnutí, ať 

uţ jako občané nebo jako geografové. Krize je současně i výzvou, 

příleţitostí pro nový začátek: pro novou ekonomickou, sociální nebo 

mezinárodní politiku, územní plánování, vztah k přírodě…; příleţitostí pro 

restrukturalizaci a hledání alternativ na různých měřítkových úrovních. 

Dokáţeme jako geografové smysluplně reflektovat rizika, ohroţení 

a příleţitosti, které krize vytváří? Dokáţeme identifikovat „nové 

geografie“, které krize a jí indikovaná restrukturalizace vytváří? Dokáţeme 

se zapojit do debat o hledání východisek a alternativních řešení 

(v lokalitách, ve městech, na úrovni států nebo na globální úrovni)? Je 

v krizi i disciplína geografie? Nebo je současná filosofická a metodologická 

rozrůzněnost geografie příznakem její vitality a prosperity? 

Toto jsou otázky, které bychom chtěli diskutovat v rámci workshopu 

„Geografický výzkum“, který proběhne před zahájením vlastní výroční 

konference ČGS. Vítáme příspěvky teoretické i empirické, ze všech 

disciplín geografie a kartografie. Zvláště vítáme příspěvky otvírající pro 

českou geografii netradiční přístupy nebo témata. 

Workshop doktorandů navazuje na tradici, kterou zaloţil Ústav 

Geoniky AV ČR. Od roku 2011 se koná ve spolupráci Ústavu Geoniky AV 

ČR a Geografického ústavu PřF MU. Workshop je otevřený všem 

geografům bez ohledu na věk nebo specializaci, ale jeho hlavním cílem je 

vytvoření nízkoprahového prostoru pro prezentaci výsledků výzkumu 

mladých geografů a jejich diskusi. V roce 2012 vyuţívá workshop 

jedinečnou příleţitost časové a místní vazby na výroční konferenci České 

geografické společnosti. Bliţší informace o workshopu budou zaslány 

v samostatném cirkuláři.  

 

Za organizační výbor 

RNDr. Petr Daněk, Ph.D. 
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Místo konání konference 

WORKSHOP DOKTORANDŮ se uskuteční v prostorách Přírodovědecké 

fakulty MU, Kotlářská 2, 611 37 Brno 

Doprava k místu konání 

Cestující MHD: tramvaj č. 12, 13 od hlavního nádraţí směr Technologický park, 

zastávka Konečného náměstí 

Obědy  

Nejsou zajištěny, v okolí Přírodovědecké fakulty se nachází několik restaurací. 

Registrace účastníků 

Registrace účastníků bude umístěna před aulou Přírodovědecké fakulty. 

VÝROČNÍ KONFERENCE ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI se uskuteční 

v prostorách Pedagogické fakulty MU, Poříčí 7, 603 00 Brno 

Doprava k místu konání 

Cestující MHD: tramvaj č. 2 od hlavního nádraţí směr Modřice, Ústřední hřbitov 

zastávka Poříčí. 

Obědy 

Nebudou zajištěny, v okolí Pedagogické fakulty se nachází několik restaurací. 

Společenský večer  

Společenský večer se bude konat dne 4. 9. 2012. Vstupenka na společenský 

večer bude zahrnuta v registračním poplatku. 

Registrace účastníků 

Registrace účastníků bude umístěna ve foyer PdF MU.  

Ubytování 

Ubytování si zajišťují účastníci individuálně. Předběţně budou zamluvena místa 

v Garni hotelu Vinařská, který je situován cca 10 minut od Pedagogické fakulty 

(http://www.skm.muni.cz/ubytovani.php?akce=39&lang=cz).  

Další možnosti ubytování: 

Hotel A-AUSTERLITZ, Táborského náb.3, Brno http://www.ahotel.cz/ 

Hotel Voroněţ I., Kříţkovského 47, Brno, www.voronez.cz 

Hotel Voroněţ II., Kříţkovského 49, Brno, www.voronez.cz  

http://www.skm.muni.cz/ubytovani.php?akce=39&lang=cz
http://www.ahotel.cz/
http://www.voronez.cz/
http://www.voronez.cz/
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Termíny a poplatky 

 

Registrace a příjem příspěvků na obě akce bude probíhat elektronicky od 

1. března do 31. května 2012 

 

Deadline pro zaslání konferenčního příspěvku 31. srpna 2012 

 

Účast na workshopu doktorandů je bezplatná. Workshop je 

financován z OP VK v rámci projektu Geoinovace. 

 

Řádný termín splatnosti registračního poplatku na výroční konferenci: 

do 31. května 2012 

 

Registrační poplatek: 

Poplatek do řádného termínu splatnosti (do 31. 5. 2012)   2 800,- Kč  

Poplatek po termínu splatnosti (1. 6. – 31. 8. 2012)   3 800,- Kč 

Poplatek pro prezenční Ph.D. studenty do řádného termínu splatnosti 1 800,- Kč 

Poplatek pro prezenční Ph.D. studenty po řádném termínu splatnosti 2 800,- Kč 

Poplatek zaplacený v hotovosti při registraci     4 800,- Kč 

Poplatek pro účast bez konferenčního příspěvku    2 800,- Kč 

 

Individuální členové ČGS mohou vyuţít slevu z registračního poplatku pro svou 

osobu ve výši 500 Kč. 

 

Číslo účtu pro platbu bude uvedeno v 2. cirkuláři. 

 

V ceně nejsou zahrnuty exkurze. 
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Tematické zaměření workshopu doktorandů 2012 

Geografický výzkum: příroda a společnost v období krize 

Workshop je pořádán Geografickým ústavem PřF MU a Ústavem geoniky AV ČR, 

v.v.i. v rámci projektu Geoinovace. Vítány jsou příspěvky ze všech oborů 

geografie a kartografie, které se věnují tématům rizik, ohroţení, transformace 

a příleţitostí, které z nich vyplývají. Bliţší informace o workshopu budou zaslány 

v samostatném cirkuláři. 

 

Tematické sekce výroční konference ČGS 

 Národní výzkumné projekty 

Dílčí výsledky vědeckých a vzdělávacích projektů, výstupy řešení operačních programů. 

 Čeští geografové v zahraničí 

Angažování české geografie v zahraničí. Mezinárodní a regionální výzkumné projekty, 

spolupráce různých typů a výměna poznatků, přítomnost českých odborníků v cizině. 

 Orientace v geografickém vzdělávání v ČR a ve světě 

Směřování geografického vzdělávání v ČR a ve světě – historie i současnost, výzkum 

v geografickém vzdělávání, geografické standardy, obsahová dimenze geografického 

kurikula. Geografie v prostorovém rozhodování. Integrovaná a terénní výuka. Práce 

s talentovanou mládeží v geografii. 

 Geografický výzkum krajiny 

Přírodní, ekonomické a společenské procesy v krajině, integrovaný výzkum krajiny, 

získávání dat o krajině, integrace a interpretace dat o krajině, plánování v krajině, využití 

krajiny, potenciál krajiny, optimální využití krajiny, ekologická stabilita krajiny, krajina 

a krizový management. 

 Geografické aspekty ekonomického a sociálního rozvoje 

Problémy a vývoj globalizovaného světa, (ne)rovnoměrný rozvoj regionů od lokální po 

globální úroveň, jádrové oblasti versus periferie, prostorové, politické a kulturní aspekty 

rozvoje. 

 Technologie a metody zpracování a vizualizace geografických údajů 

Moderní trendy v kartografii, GIS a DPZ. Příklady využití analytických metod GIS pro 

rozhodování. Implementace snímkování a analýzy obrazů v rámci regionálního plánování. 

 Posterová sekce 

Vítány jsou postery na všechna výše uvedená témata.  
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Pokyny pro autory 

Zaslání abstraktu příspěvku v češtině a v angličtině (max. 1000 znaků) bude 

součástí elektronické registrace a poslední moţný termín registrace uplyne 

31. května 2012. Sborník abstraktů bude k dispozici pro účastníky v den 

registrace. 

Deadline pro zaslání konferenčního příspěvku je stanoven na 31. srpna 2012 na 

obě akce. Pro workshop doktorandů odesílejte příspěvky na e-mail 

geoinovace@gmail.com. Na Výroční konferenci ČGS odesílejte příspěvky na  

e-mail CGS2012@email.cz. Příspěvek zasílejte ve formátu Microsoft Word 

zpracovaný podle pokynů uvedených níţe. Nejpozději do tří pracovních dnů po 

zaslání příspěvku Vám přijde potvrzení (na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli 

při registraci) od organizačního výboru o jeho obdrţení. Příspěvek také můţete 

odevzdat při registraci na místě. 

Prosíme o respektování konečného termínu pro zaslání konferenčního příspěvku. 

Příspěvky zaslané po tomto termínu nebudou zařazeny do výběru pro vydání 

konferenčního sborníku. Recenzovaný sborník bude vydán na CD-ROM, vybrané 

příspěvky mohou být nabídnuty k publikovaným do geografických časopisů. 

Příspěvky pro workshop doktorandů i výroční konferenci ČGS budou 

vyţadovány v českém/slovenském/anglickém jazyce. 

Příspěvky by svým charakterem měly odpovídat tzv. working papers, tzn. 

článkům informujícím o probíhajícím výzkumu, podávající předběţné nebo dílčí 

výsledky, které chcete v budoucnu publikovat ve významném časopise. V tomto 

smyslu slouţí tato konference zejména jako komunikační platforma výzkumné 

aktivity českých geografů. 

Doporučený rozsah příspěvku je 5–10 stran A4.  

Technické parametry příspěvků 

 Český/slovenský/anglický jazyk dle pokynů pro workshop/konferenci 

 Text písmem Times New Roman 12 

 Řádkování 1,5 

 Nadpisy a podnadpisy číslované (1.2., 1.2.1.) nezvýrazňovat, ponechat 

stejným písmem jako základní text a pouze ho oddělit řádkem 

 Odstavce oddělovat řádkem 

 Citace v harvardském stylu: Novák 2009, nebo Novák 2009, str. 77 

 Seznam literatury dle normy ČSN ISO 690 

 Abstrakt v češtině a angličtině maximálně 1000 slov 

 Klíčová slova (maximálně 5) v angličtině a v češtině 

 Obrázky a mapy zpracované v digitální podobě je nutné dodat pouze 

v elektronické podobě (nejlépe ve formátu .jpg) 

 Fotografie zpracované v digitální podobě musí mít dostatečné rozlišení 

(minimálně 300 dpi) 

 Obrázky jsou značeny Tab. 1: Text; Pramen: Text 

mailto:geoinovace@gmail.com
mailto:CGS2012@email.cz
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Předběžný program konference 

 

Pondělí 3. 9. 2012 (Geografický ústav PřF MU) 

Workshop doktorandů 2012 

Geografický výzkum: příroda a společnost v období krize 

 

Pondělí 3. 9. 2012 (Katedra geografie PdF MU) 

Zasedání Hlavního výboru ČGS (18 hod.) 

Úterý 4. září 2012  

Plenární zasedání – proběhne formou úvodních vystoupení k jednotlivým 

tematickým sekcím konference 

Kulatý stůl – Česká geografie na světovém hřišti 

Společenský večer 

Středa 5. září 2012 

Jednání v sekcích 

Kulatý stůl – Standardy geografického vzdělávání, práce s talentovanou 

mládeţí v geografii 

Čtvrtek 6. září 2012 

Jednání v sekcích 

Kulatý stůl – Osud Atlasu krajiny ČR 

Pátek 7. září 2012 

Ukončení konference 

 

Exkurze po Brně a blízkém okolí budou probíhat v průběhu celého týdne. 

 

2. cirkulář bude zveřejněn v únoru roku 2012 
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Programový a organizační výbor 

Programový výbor 

doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (Katedra geografie, Pedagogická fakulta MU; předseda 

Jihomoravské pobočky ČGS) 

PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (Katedra geografie, Pedagogická fakulta MU) 

doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc. (Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta MU) 

RNDr. Karel Kirchner, CSc. (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., pobočka Brno) 

doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc. (Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 

Přírodovědecká fakulta OSU; prezident ČGS) 

doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. (Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká 

fakulta UK; Národní komitét geografický ČR) 

 

Organizační výbor workshopu 

doktorandů 

doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba, Ph.D., PřF 

UPOL 

doc. RNDr. Václav Toušek, CSc., PřF MU 

RNDr. Petr Daněk, Ph.D., PřF MU 

RNDr. Karel Kirchner, CSc., ÚGN AV ČR 

RNDr. Pavel Ptáček, Ph.D., PřF UPOL 

RNDr. Bohumil Frantál, ÚGN AV ČR 

RNDr. Robert Osman, PřF MU 

Mgr. et Mgr. Petr Voda, PřF MU 

Mgr. Ondřej Šerý, PřF MU 

Kontaktní email: geoinovace@gmail.com  

 

Organizační výbor Výroční konference 

ČGS 

RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., PdF MU 

RNDr. Aleš Ruda, Ph.D., PdF MU 

Ing. Mgr. Libor Lněnička, PdF MU 

RNDr. Petr Kubíček, CSc., PřF MU 

Mgr. Ondřej Šerý, PřF MU 

Mgr. Filip Chvátal, PřF MU 

Mgr. Eva Nováková, ÚGN 

Mgr. Tomáš Krejčí, ÚGN 

RNDr. Josef Kunc, Ph.D., ESF MU 

 

Kontaktní email: CGS2012@email.cz 

 

Kontakty na pracoviště organizátorů 

Jihomoravská pobočka ČGS: http://www.ped.muni.cz/wgeo/?s=cgs---jmk 

Katedra geografie PdF MU: http://www.ped.muni.cz/wgeo/ 

Geografický ústav PřF MU: http://www.geogr.muni.cz 

Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., pobočka Brno: http://www.geonika.cz 

Katedra regionální ekonomie a správy: http://www.econ.muni.cz/katedra-regionalni-ekonomie-a-spravy/ 

mailto:geoinovace@gmail.com
mailto:CGS2012@seznam.cz
http://www.ped.muni.cz/wgeo/?s=cgs---jmk
http://www.ped.muni.cz/wgeo/
http://www.geogr.muni.cz/
http://www.geonika.cz/
http://www.econ.muni.cz/katedra-regionalni-ekonomie-a-spravy/

