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Vážené členky České geografické společnosti, Vážení členové České geografické společnosti,  

opět po dvou týdnech vám přinášíme dvoustránku aktualit z dění v geografické obci. Uplynulé období 

bylo bohaté na publikační aktivity a zveřejněny byly informace o řadě akcí nadcházejících.  

 

V říjnových dnech se neudělovaly medaile za zásluhy pouze na Pražském hradě. Vědeckou radou byl ve 

čtvrtek 9. října 2014 oceněn za dlouholeté a svědomité úsilí o rozvoj oboru doc. Jan Lacina z Ústavu 

geoniky AV ČR. http://geography.cz/2014/10/medaile-pro-docenta-lacinu/ 

 

V pondělí 27. října 2014 byl hostem odpoledního Studia ČT 24 politický geograf dr. Vincenc Kopeček 

z katedry sociální geografie Ostravské univerzity v Ostravě. Živý vstup byl na téma ukrajinských 

předčasných parlamentních voleb. http://geography.cz/2014/10/dr-kopecek-vystoupil-zive-na-ct-24/ 

 

V rámci projektu scienceZOOM2 byl katedrou geografie PF Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích založen mimoškolní Zeměpisný badatelský klub. Tento klub dobrovolně navštěvují žáci 

Gymnázia v České ul. pod vedením lektorů z řad VŠ pedagogů a studentů i gymnaziálních učitelů. 

Aktivity klubu jsou zacílené na badatelsky orientované vyučování, poznávání z jiných úhlů pohledu 

vedoucí k zatraktivnění zeměpisné výuky. První aktivita zeměpisného badatelského klubu proběhne 

dnes, tj. ve čtvrtek 30. října od 14:30 hodin a ponese název “Jak přežít…. požár?”.  

http://geography.cz/2014/10/zemepisny-badatelsky-klub/ 
 

Výše uvedená katedra PF Jihočeské univerzity pořádá při příležitosti 65. výročí vysokoškolské výuky 

zeměpisu v jižních Čechách rovněž geografické didaktické dny (GEODID). Akce se koná v termínu 

21. – 22. listopadu 2014. http://geography.cz/2014/10/geodid-geograficke-didakticke-dny/ 

 
Druhá polovina měsíce října byla bohatá i na nové publikace a informace o nich.  
 

Na počátku října vyšlo první číslo 24. ročníku Geografických rozhledů, které nás svým 

hlavním tématem blíže seznamuje s Prameny (jak jinak než ve svém homonymním 

významu). http://geography.cz/2014/10/geograficke-rozhledy-241/ 

 
Profesor Petr Pavlínek z KSGRR PřF UK v Praze se ve svém výzkumu společně s dr. Pavlou Žížalovou 

zabýval otázkou, jaké důsledky mělo pro firmy v českém vlastnictví jejich zapojení do globálních 

výrobních sítí v automobilovém průmyslu. Článek byl publikován v Journal of Economic 

Geography, který je jedním z nejcitovanějších časopisů v geografii a ekonomii. 

http://geography.cz/2014/10/co-ziskavaji-a-ztraci-firmy-v-globalnich-vyrobnich-sitich/ 
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V pátek dne 31. října 2014 se na Albertově v Pravé rýsovně uskuteční seminář na téma 

Confronting Suburbanization: Urban Decentralization in Postsocialist Central and 

Eastern Europe, včetně představení nově vydané stejnojmenné knihy z nakladatelství 

Wiley-Blackwell. Jedním z editorů knihy je i profesor Luděk Sýkora. 
http://geography.cz/2014/10/seminar-a-predstaveni-nove-knihy/ 

 

Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Českým sociálněvědním datovým archivem ukáží 

na  semináři “ČSSR v tvrdých datech? Příklady z výzkumu”, jak lze metodami sociálních věd rozložit 

některé děje komunistického Československa do jedniček a nul. Akce se koná 4. listopadu 2014 od 19h 

v Sametovém centru (Praha 1). http://geography.cz/2014/10/cssr-v-tvrdych-datech-priklady-z-vyzkumu/ 

 

Sociologický ústav Akademie věd ČR a Národní kontaktní centrum – ženy a věda si vás dovoluje pozvat 

na veřejnou přednášku a diskuzi v rámci Týdne vědy a techniky s názvem Do penze bez vděku: 

důchody žen v České republice. Akce se koná ve středu 12. listopadu 2014 od 18h v Americkém 

centru Praha. Z důvodu omezené kapacity prostor je třeba se včasně registrovat. 

http://geography.cz/2014/10/do-penze-bez-vdeku/ 

 

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové pořádá ve dnech 29. – 30. ledna 2015 

vědeckou konferenci Dobrá praxe v udržitelnosti cestovního ruchu. Tématem jsou Příkladné 

geoturistické a ekoturistické produkty v podmínkách ČR (propojení aktivit návštěvníků, obyvatel, 

studentů a výzkumníků). http://geography.cz/2014/10/dobra-praxe-udrzitelnosti-cr-2015/ 
 

Neoficiální sdružení Ph.D. studentů demografie Mladí demografové/Young Gemographers při 

katedře demografie a geodemografie PřF UK v Praze pořádá ve dnech 12. a 13. února 2015 v pořadí již 

6. ročník mezinárodní konference o aktuálním demografickém výzkumu nejen u nás, ale i ve světě – 

Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe. Pokud máte zájem o 

aktivní účast na konferenci, zašlete svoji přihlášku do 30. listopadu 2014. Pracovním jazykem bude 

angličtina. http://geography.cz/2014/10/6th-demographic-conference-of-yd/ 

 

Dovolujeme si vás jménem organizátorů pozvat na konferenci Sociálně prostorová diferenciace 

českých zemí v historické perspektivě, která se bude konat 4. června 2015 v prostorách Národní 

technické knihovny v Praze 6. Konferenci pořádá výzkumný tým URRLAb působící na PřF UK v Praze. 

Konference bude zaměřena na multioborovou diskuzi a předávání poznatků sociálních a historických 

geografů, historických kartografů, pedagogů, sociologů, urbanistů a zástupců dalších příbuzných oborů. 

Termín pro poslání přihlášky byl stanoven do 31. prosince 2014.  

http://geography.cz/2014/10/socialne-prostorova-diferenciace-ceskych-zemi-v-historicke-perspektive/ 
 

Tradiční středoevropské Česko-polsko-slovenské seminárium se koná po 6ti letech opět v Česku, v 

Litomyšli ve dnech 1. – 3. června 2015. Jedná se o velmi příjemné setkání geografických přátel ze tří 

zemí, které je vždy doplněno bohatým společenským programem. Seminář tentokrát proběhne pod 

názvem Changing Geographies: The Transformation of Subject and Object Orientation in 

Geographical Research. Registrace s příspěvkem je možná do 15. prosince 2014. 
http://geography.cz/2014/10/10-cesko-polsko-slovenske-seminarium-2015/ 

 

Již delší dobu jsme na závěr Geografického newsletteru nezmínili nadcházející významné dny. Na zítřek, 

tedy na 31. říjen, připadají hned dva takové. Prvním je Den UNICEF (dětská fond OSN pomáhající 

dětem po celém světě) a Světový den spoření. Zajímavé spojení, přitom by se dalo říct, že investice do 

dětí je tou největší investicí…. 
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