
  

 

 

 

Katedra geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci 

s Katedrou geografie a regionálného rozvoja Fakulty prírodných vied 

Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře  

a Jihomoravskou pobočkou České geografické společnosti  

  

 

si Vás dovoluje pozvat na výroční  

27. středoevropskou geografickou konferenci na téma: 

 

 

(VÝUKA)  

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE  
NA VŠ, SŠ A ZŠ  
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Vážení členové české a slovenské geografické komunity, přátelé geografie, rádi bychom vás 

pozvali na již 27. ročník středoevropské geografické konference. V minulých letech jsme 

opustili tradiční model prezentace lineárně řazených příspěvků v tematických sekcích 

a prostřednictvím panelových diskusí vytvořili příležitost k hlubším reflexím aktuálních 

problémů geografie. V letošním ročníku konference bychom v obdobném formátu rádi 

pokračovali s tím, že bychom se zaměřili na aktuální podobu (výuky) regionální geografie 

a otevřeli otázky týkající se jejího budoucího směřování. 

Již Carl Ritter na počátku 19. století protestoval proti geografii reprezentované jako suchý 

seznam faktů o různých místech. Toto Ritter považoval za „starou geografii“. Nová geografie 

měla opustit mechanický popis individuálních míst a primárně se orientovat na porozumění 

vztahu mezi lidmi a přírodou. Tradiční a popisně chápaná regionální geografie je předmětem 

kritiky dodnes, neboť je některými autory považována za archaickou, převážně deskriptivní, 

neambiciózní, intelektuálně omezenou, matoucí a v mnoha dalších ohledech překonanou.  

Podle našeho názoru je v Česku a na Slovensku deskriptivní a encyklopedické pojetí regionální 

geografie (charakteristické pro geografii první poloviny 20. století) stále ještě dominantně za-

stoupeno nejen v myslích studentů a učitelů, ale také ve školních učebnicích a částečně i v kuri-

kulárních dokumentech. Na konferenci bychom rádi získali odpověď na otázku, jak je možné v 

geografickém vzdělávání na ZŠ, SŠ a VŠ úspěšně začleňovat myšlenky tzv. nových regionálních 

geografií, případně jaká opatření by v tomto ohledu mohla pomoci. Setkání současně vnímáme 

jako příležitost k analýze stavu a k výměně zkušeností (nejen) z vysokoškolské výuky regionální 

geografie v Česku a dalších zemích střední Evropy.  

Zájemci o prezentaci konferenčního příspěvku budou mít příležitost vystoupit pouze v rámci 

posterové sekce. Vítány jsou postery informující o realizaci, podobách, pojetí a obsahu výuky 

regionální geografie na akademických geografických pracovištích i na nižších stupních škol. 

Akceptovány budou i posterové příspěvky s volnějším vztahem k tématu konference. 

Konferenční příspěvky budou stejně jako v minulých letech publikovány ve sborníku (sborník 

bude opět nabídnut k zařazení do databáze WoS). 

Těšíme se na viděnou v Brně. 

 

Eduard Hofmann 

Katedra geografie 

Pedagogická fakulta  

Masarykova univerzita 
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Základní informace 

Termín konání: 17. října 2019 (plenární referáty, panelové diskuse, 
posterová sekce, společenský večer) 

Místo konání: Galerie RUV (suterén), učebny katedry geografie, Pedagogická 
fakulta, Masarykova univerzita, Poříčí 7, 603 00 Brno 

Jednací jazyk:  čeština, slovenština, angličtina. Postery je možné vyhotovit 
v anglickém jazyce s případným slovním komentářem v češtině 
nebo slovenštině.  

Program konference 17. 10. 2019 
 

8:30 – 9:50         registrace účastníků 
 

10:00 – 12:00    plenární zasedání  
 

Moderuje doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. 
 

1) Měnící se společnost, měnící se regiony: podněty nové regionální geografie geografickému 
vzdělávání  

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. 

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

 

2) Regional geography education in Germany: Past, present and the future 

Prof. Péter Bagoly-Simó 

Humboldt-Universität zu Berlin 

 

12:00 – 13:30    přestávka na individuální oběd 
 

13:30 – 15:40    panelová diskuze (v průběhu krátká přestávka) 
 

Moderuje doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. 
 

 

Otázky, na které budou panelisté s účastníky konference hledat odpovědi:  

• Jak dál ve výuce regionální geografie? 

• Je nová regionální geografie výzvou pro geografické vzdělávání? 

• Jak je možné propojovat výuku regionální geografie a výuku fyzické, socioekonomické aj. 

geografie (na ZŠ, SŠ, VŠ)? 

• Jaké jsou příklady dobré/nedobré/reálné praxe výuky regionální geografie? 

• Jak je možné začlenit myšlenky tzv. nové regionální geografie do učebnic? 

• Jaké zahraniční přístupy k výuce regionální geografie mohou být inspirativní a přínosné 

pro výuku regionální geografie v Česku? 

• Jak se daří myšlenky nové regionální geografie implementovat na vašich pracovištích?  
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Panelisté:  

PaedDr. Jozef Cimra, Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava  

doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc., KGe PED MUNI 

RNDr. Petr Daněk, Ph.D., GÚ PřF MUNI 

15.40–16.00 coffee break 

16:00 – 16:15    vyhlášení výsledků soutěže studentských prací  
 

16:15 – 18:00     posterová sekce 
 

Autoři stručně představí obsah posteru 

 
 

Od 19:00              společenský, diskuzní večer 
 

Na začátku večera proběhne křest knihy Koncepce terénní výuky pro ZŠ  

uvádí RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. 

 

Doprovodný program  

Studentská vědecká a odborná činnost (SVOČ) 2019 (kontaktní osoba: doc. Petr Knecht) 

 

Registrace 
Registrace: od 1. března do 30. září 2019 (on-line na webu: 

https://goo.gl/forms/HdXYq7JCuBApzT7h1)  

od 1. října 2019 až do zahájení konference e-mailem na                            
geokonference@seznam.cz nebo v den registrace na místě 

Registrační poplatek: V řádném termínu splatnosti, tj. do 30. září 2019 

 balíček A (aktivní účast s posterem, s publikací příspěvku 
ve sborníku a diskusním společenským večerem) 2 400, –  

PLATBA: https://is.muni.cz/obchod/baleni/135390 

 balíček B (aktivní účast s posterem bez publikace pří-
spěvku ve sborníku a diskusním společenským veče-
rem) 1 400, – 

PLATBA: https://is.muni.cz/obchod/baleni/135391 

 balíček C (pasivní účast bez publikace příspěvku s diskus-
ním společenským večerem) 800, – 

PLATBA: https://is.muni.cz/obchod/baleni/135392 

 balíček D (účast na společenském večeru) 500, – 

PLATBA: https://is.muni.cz/obchod/baleni/135393 

Po termínu splatnosti, tj. od 1. října 2019 do zahájení konference (balíčky A, B, C a D) platba 
pouze v hotovosti v den zahájení konference s přirážkou 300, – k poplatku v řádném termínu. 

 

Doprava k místu konání 

V roce 2019 probíhá v Brně rekonstrukce Hlavního nádraží, vlakové spoje mohou být přistaveny 
na náhradní nádraží (Dolní nádraží, nádraží Brno-Židenice). Poloha náhradních nádraží i dalších 
klíčových lokalit dopravní infrastruktury zde: https://mapy.cz/s/3nPm3 

https://goo.gl/forms/HdXYq7JCuBApzT7h1
mailto:geokonference@seznam.cz
https://is.muni.cz/obchod/baleni/135390
https://is.muni.cz/obchod/baleni/135391
https://is.muni.cz/obchod/baleni/135392
https://is.muni.cz/obchod/baleni/135393
https://mapy.cz/s/3nPm3
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Brněnské nádraží a autobusová stanice Grand hotel –> PED MUNI 

• Z hlavního nádraží tramvaj č. 2:  

o směr Modřice, smyčka, 

o nástup na stanici Hlavní nádraží – výstup na stanici Poříčí, 

o ze zastávky cca 1 minuta chůze po ulici Poříčí (Poříčí 7 a 9). 

 

Z centra města –> PED MUNI 

• Z centra města Brno (ulice Česká) tramvaj č. 5: 

o směr Ústřední hřbitov, smyčka, 

o nástup na stanici Česká – výstup na stanici Poříčí, 

o ze zastávky cca 1 minuta chůze po ulici Poříčí (Poříčí 7 a 9). 

 

• Z centra města Brno (ulice Česká) tramvaj č. 6: 

o směr Starý Lískovec, 

o nástup na stanici Česká – výstup na stanici Poříčí, 

o ze zastávky cca 1 minuta chůze po ulici Poříčí (Poříčí 7 a 9), 

o ze zastávky cca 5 minut chůze po ulici Poříčí (Poříčí 31). 

Autobusové nádraží Zvonařka a Brno dolní nádraží –> PED MUNI 

• Z autobusového nádraží Zvonařka autobus č. 84:  

o směr Židenice, Stará osada, 

o nástup na autobus č. 84 na stanici Autobusové nádraží – výstup na další stani-
ci Křídlovická (Poříčí 31) nebo Poříčí (Poříčí 7 a 9), 

o ze zastávky cca 1 minuta chůze po ulici Poříčí (Poříčí 7 a 9). 

 

Pěšky: Z vlakového nádraží cca 15 min., z autobusového cca 20 min. 

 

Autem: Parkování před budovou fakulty (ul. Poříčí), případně v ulicích Ypsilantiho, Křídlovická,  

Zahradnická nebo přes řeku Svratku v bočních ulicích.    
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Informace pro přednášející v panelové diskusi (vyžádané příspěvky) 
Pro prezentaci panelových příspěvků je vyhrazeno max. 10 minut. Prosíme autory o dodržení 
časového harmonogramu. Panelové příspěvky mohou být doplněny prezentací ve formátu .ppt  
o max. délce 10 slidů.   

 

Informace pro posterovou sekci 
Registrace posteru probíhá pomocí elektronického formuláře obdobně jako u článku, je nutné 
vyplnit název, abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce.  

Doporučený formát: A0 (841 x 1189 mm) nebo menší. Postery lze doručit osobně v den 
konference. 

Posterová sekce se uskuteční v Galerii RUV (hlavní jednací místnost), kde budou postery 
vyvěšeny po dobu trvání konference. Po zahájení sekce by měl autor posteru zájemcům během 
2–5 minut představit poster. Následně by měla proběhnout krátká diskuze mezi účastníky sekce. 

 

Sborník 
V rámci konference bude vydán sborník abstraktů i post-konferenční recenzovaný sborník 
příspěvků s ISBN v tištěné a on-line podobě.  

Zaslání abstraktu příspěvku v češtině a v angličtině (max. 200 slov) bude součástí elektronické 
registrace a poslední možný termín registrace uplyne 30. září 2019.  

Deadline pro zaslání konferenčního příspěvku je stanoven na 31. října 2019. Příspěvky 
posílejte na e-mail geokonference@seznam.cz, a to ve formátu Microsoft Word zpracovaný podle 
šablony, kterou naleznete na webu konference. Maximální rozsah příspěvku je 12 stran textu 
podle šablony včetně obrázků, tabulek a literatury. Nejpozději do tří pracovních dnů po zaslání 

mailto:geokonference@seznam.cz
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příspěvku Vám přijde potvrzení (na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci) od 
programového výboru o jeho obdržení. Příspěvky pro publikaci jsou vyžadovány v anglickém 
jazyce. Příspěvky by svým charakterem měly odpovídat tzv. working papers, tzn. článkům 
informujícím o probíhajícím výzkumu, podávající předběžné nebo dílčí výsledky. Sborník bude, 
stejně jako předchozí ročníky, zaslán k hodnocení na WoS. S ohledem na tuto skutečnost citujte a 
odkazujte převážně na anglicky psanou literaturu.  

Sborník z 25. ročníku konference, zapsaný od února 2018 na WoS, je dostupný na webu: 
https://munispace.muni.cz.  

 

Organizační výbor konference 
 

Vědecký výbor konference: 

 doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (KGe PED MUNI; předseda Jihomoravské pobočky ČGS)  

 doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (KGe PED MUNI) 

 doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (KGe PED MUNI) 

 doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. (KGRR FPV UKF) 

 prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, Ph.D. (KGRR FPV UKF) 

 doc. RNDr. Alfred Krogmann, Ph.D. (KGRR FPV UKF) 

 RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (KGe PED MUNI) 

 

Organizační výbor konference: 

 Mgr. Jana Petráková (KGe PED MUNI)  

 Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (KGe PED MUNI) 

 Kateřina Brabcová (Hönigová) (KGe PED MUNI) 

 

Doplňující informace 
Stravování 

 Během konferenčních dnů formou coffee breaku. Na společenském večeru bude zajištěn 
studený i teplý bufet.   

Ubytování  

 Ubytování si zajišťují účastníci individuálně. Brno má dostatek ubytovacích kapacit 
různé cenové úrovně i kvality služeb.  

 Pro inspiraci můžete využít následující: 

o Hotel Garni Vinařská 

o Hotel AUSTERLITZ 

o Hotel Voroněž I a II 

o Hotel Courtyard by Marriott 

Všechny hotely jsou dostupné od budovy Pedagogické fakulty do 20 minut. Další možnosti 
ubytování si můžete vyhledat na webových stránkách Booking.com. 

 

Kontakty 
Katedra geografie PED MUNI, e-mail: geokonference@seznam.cz 

Web konference:  https://katedry.ped.muni.cz/geografie/stredoevropska-konference 

 

https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/997
http://www.skm.muni.cz/ubytovani.php?akce=39
http://www.austerlitzhotel.cz/
http://www.booking.com/
mailto:geokonference@seznam.cz
https://katedry.ped.muni.cz/geografie/stredoevropska-konference

