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NOVÁČEK, A. (2016): Středomoří – most tří světadílů. Geografické rozhledy,
26, 1, s. 2–3. ISSN 1210-3004
Abstrakt: Článek pohlíží na oblast Středomoří jako na rozhraní a zároveň most
mezi třemi světadíly, Evropou, Afrikou a Asií. Vidí v této oblasti prostor, v němž se
po tisíciletí střetávaly a prolínaly vlivy různých kultur a docházelo k rozsáhlým
migracím obyvatelstva. Autor se zamýšlí nad otázkou proměn a povahy kontaktu
zdejších civilizací a poukazuje na projevy aktuální krize středomořského regionu.
Klíčová slova: Středomoří, civilizace, migrace, krize
Abstract: The Mediterranean: A Bridge of Three Continents. This article
explores the Mediterranean region as both a division and a bridge among three
continents – Europe, Africa and Asia. Various cultures have encountered and
influenced one another in the Mediterranean region for thousands of years.
Extensive migration has also occurred in this area. The author considers change
over time and the nature of contact among the civilizations in the region and
connects them to the current immigrant crisis around the Mediterranean.
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MARADA, M., JAROŠ, V. (2016): Dopravní mosty do Evropy: Rychlá spojení
v Česku a Nová Hedvábná stezka z Číny Geografické rozhledy, 26, 1, s. 4–5.
ISSN 1210-3004
Abstrakt: Jako příklad dvou „dopravních mostů“ do Evropy článek seznamuje
s problematikou rozvoje sítě vysokorychlostních železnic v Česku a s projektem
tzv. Nové Hedvábné stezky z Číny do Evropy. Aktuální problematika je využitelná
při výuce dopravních témat a v hodinách věnovaných hospodářskému rozvoji nebo
geopolitice.
Klíčová slova: dopravní mosty do Evropy, projekt Rychlá spojení, vysokorychlostní
trať, Nová Hedvábná stezka
Abstract: Transit Bridges into Europe: Fast Connections in Czechia and a New
Silk Road from China. As an example of two “transit bridges” into Europe, this
article examines development of the network of high-speed railroads in Czechia and
the so-called New Silk Road project from China into Europe. These current event

examples are useful in classroom instruction on transportation topics and instruction
focusing on economic development or geopolitics.
Key Words: transit bridges into Europe, Rychlá spojení [Quick Connections]
Project, high-speed railways, New Silk Road
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ŠTĚPÁNEK, V. (2016): Gibraltar: Sporné území ve strategické poloze.
Geografické rozhledy, 26, 1, s. 6–7. ISSN 1210-3004
Abstrakt: Poslední evropská kolonie, Gibraltar, historicky profitoval ze své
strategické polohy při jižním cípu Pyrenejského poloostrova. Britské panství nad
Gibraltarem je historií dlouhých sporů se sousedním Španělskem, které přetrvávají
do současnosti. Liberální daňový systém dnes do Gibraltaru přitahuje nejen finanční
sektor a činí z něj důležitou základnu tzv. offshorových firem. Tento statut však
může být v blízké budoucnosti ohrožen, otázkou je také pozice Gibraltaru na jedné
z hlavních migračních tras do Evropy.
Klíčová slova: Gibraltar, strategická pozice, daňový systém, hraniční spory,
turistický ruch
Abstract: Gibraltar: Contested Land in a Strategic Location. Gibraltar, currently
a British Overseas Territory, has long benefited from its strategic location near
the southern tip of the Iberian Peninsula. Three centuries of British possession are
full of clashes with neighbouring Spain and the tensions continue. The rather liberal
taxation system attracts financial institutions. Fiscal advantages have made
Gibraltar a leading financial centre. This status, however, may be weakened in
the near future due global pressure to restrict “tax heavens”. Gibraltar’s location
along a major migration route may soon become challenge too.
Key Words: Gibraltar, strategic location, taxation system, transnational disputes,
tourism
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BLÁHA, J. D., JAROŠ, J. (2016): Mentální mapy žáků: lokální identita a
hodnocení místního regionu. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 8–9. ISSN 12103004
Abstrakt: Využití mentálních map v geografickém vzdělávání již bylo na stránkách
Geografických rozhledů prezentováno několikrát. Cílem tohoto článku je představit
mentální mapy jako univerzální nástroj využitelný při výuce místního regionu, při
hodnocení území a pro znázornění regionální identity žáků. Výhodou mentálních
map je kromě jejich snadné aplikovatelnosti také rozvoj široké škály dovedností

a propojení s celou řadou forem a metod výuky. Autoři přinášejí několik vlastních
návrhů aplikací do výuky.
Klíčová slova: lokální identita, preference žáků, hodnocení území, mentální mapa,
místní region, GIS
Abstract: Students’ Mental Maps: Local Identity and Valuing Local Regions.
The use of mental maps in geographical instruction has been presented a number
of times on the pages of Geografické rozhledy. This article presents mental maps
as a universal tool for teaching about local regions, evaluating an area and indicating
the regional identity of students. Advantages of mental maps, beyond their relatively
simple application, include the development of a broad range of geographical skills
and the integration of a wide variety of instructional methods. The authors provide
a number of suggestions for instructional application.
Key Words: local identity, student preferences, areal evaluation, mental maps, local
regions, GIS
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ŠŤOVÍČEK, P., RUDINCOVÁ, K. (2016): Obraz Afriky očima českých médií a
jeho využití ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 10–11. ISSN
1210-3004
Abstrakt: Článek se zabývá stereotypizovaným zobrazováním subsaharské Afriky
v českých online médiích. Z metodologického hlediska se jedná o diskurzivní
analýzu článků v internetových denících publikovaných v letech 2010–2014.
Ve druhé části článku autoři navrhují specifické aktivity, na základě kterých je
možné toto téma aplikovat do výuky v rámci průřezových témat na základní škole.
Klíčová slova: média, Afrika, stereotypizace, průřezová témata
Abstract: Africa’s Image in Czech Media and Geographical Instruction.
This article discusses the stereotypical image of sub-Saharan Africa in Czech online
media. In terms of methodology, it is based on a discourse analysis of online news
articles published in the significant Czech online media between 2010 and 2014.
The second section of the article proposes specific activities that effectively bring
this topic into classroom as part of so-called cross-cutting themes in primary school.
Key Words: media, Africa, stereotypes, cross-cutting themes
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ANDĚL, J. (2016): Geocaching – netradiční prostředek výuky zeměpisu.
Geografické rozhledy, 26, 1, s. 12–13. ISSN 1210-3004

Abstrakt: Článek seznamuje s historií a využitím geocachingu. Tuto oblíbenou hru
lze využít v rámci výuky zeměpisu včetně vycházek a exkurzí, neboť rozvíjí znalosti
a dovednosti žáků. Ti poznávají zajímavá místa v okolí školy či kdekoliv v Česku,
učí se běžně používat GPS a při hledání pokladu využívají nejrůznější zeměpisné
znalosti.
Klíčová slova: geocaching, geocacher, desatero geocachingu, keš
Abstract: Geocaching: A Non-Traditional Vehicle for Geographical
Instruction. This article presents a brief history of geocaching as well as certain
possible applications. This well-liked activity can be used in geographical instruction,
including class walks and excursions, as it develops students’ knowledge and skills.
Students become acquainted with interesting places around the school or anywhere
in Czechia. They become familiar with using GPS and utilize a wide variety
of geographical skills in the search for treasure.
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SIWEK, T. (2016): Dny geografie 2016 se uskuteční v listopadu. Geografické
rozhledy, 26, 1, s. 13. ISSN 1210-3004
Autor:

Prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.
Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta,
katedra sociální geografie a regionálního rozvoje

PETERKOVÁ, T. (2016): Laserové skenování a možnosti jeho využití.
Geografické rozhledy, 26, 1, s. 14–15. ISSN 1210-3004
Abstrakt: Článek seznamuje s metodou leteckého laserového skenování, která
poskytuje relativně přesná výšková data o zemském povrchu ve formě mračna
bodů. Nastíněno je technické pozadí metody a základní kroky zpracování získaných
dat. Součástí je i přehled využití dat v praxi.
Klíčová slova: laserové skenování, nadmořská výška, digitální model terénu
Abstract: Airborne Laser Scanning and its Possible Applications
This article focuses on airborne laser scanning. This method provides precise
elevation data about the Earth’s surface in the form of a point cloud. The author
discusses the technical background and basic steps of data processing involved
in laser scanning and presents examples of real applications.
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KAŠPAR, D. (2016): Změny v délce života obyvatel jižní Evropy v kontextu
evropského prostoru: 1950–2014. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 16–17. ISSN
1210-3004
Abstrakt: Ve státech jižní Evropy došlo po druhé světové válce k nevídanému
pokroku v prodlužování délky lidského života. Zmíněné tendence vyniknou zejména
při porovnání vývoje úmrtnosti v jižní Evropě a ostatních evropských regionech.
Článek se proto zaměřuje na proměny úmrtnosti obyvatel jižní Evropy v kontextu
ostatních evropských regionů. Přiblíženy jsou hlavní důvody těchto změn.
Klíčová slova: jižní Evropa, úmrtnost, naděje dožití, evropské státy
Abstract: Changes in Life Expectancy in Southern Europe as Compared with
the Rest of Europe: 1950–2014. Exceptional progress in lengthening human life
expectancy has occurred in Southern Europe since World War II. This tendency
becomes more apparent when comparing the development of mortality in Southern
Europe with that of other European regions. This article focuses on changes
in mortality in Southern Europe as compared with other European regions.
It outlines the primary reasons for these changes.
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HEŘMANOVÁ, E. (2016): Negrelliho viadukt – jedinečná technická památka a
její potenciál. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 18–19. ISSN 1210-3004
Abstrakt: Příspěvek představuje nejstarší železniční most v Praze, jenž v současné
době slaví 170 let od zahájení své výstavby. Zároveň upozorňuje na jeho
připravovanou rekonstrukci (2017) a na další navrhované aktivity v oblasti
komerčního i nekomerčního využití prostoru pod mostními oblouky po vzoru jiných
evropských měst (Curych, Vídeň, Berlín). Nastoluje otázku možného budoucího
významu těchto prostor pro klasickou „komerční“ místní gentrifikaci a otázku přínosů
jiného smysluplného využití, zejména v kulturní a sociální oblasti (např. v podobě
vzniku kreativních inkubátorů, uměleckých ateliérů, prostorů pro sociální projekty
apod.).
Klíčová slova: Negrelliho viadukt, nejstarší železniční most v Praze, rekonstrukce,
využití, veřejný prostor
Abstract: Negrelli’s Viaduct: A Unique Technical Site and its Potential
This article looks at the oldest railway bridge in Prague, which is currently
celebrating 170 years since the start of its construction. It discusses a planned
renovation project (2017) and other proposed activities involving the commercial
and non-commercial use of space under the bridge’s arches following a pattern used
in other European cities (Zurich, Vienna, Berlin and Paris). The article also raises
the questions around the future importance of these areas for classical,

“commercial,” gentrification and the potential benefits of other meaningful uses
(e.g. creative incubators, art studios, social projects, etc.).
Key Words: technical monument, revitalization, city, gentrification, local culture,
creativity
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MATĚJČEK, T. (2016): Kudy se do Evropy dostávají geograficky nepůvodní
druhy? Geografické rozhledy, 26, 1, s. 20–21. ISSN 1210-3004
Abstrakt: Příspěvek shrnuje hlavní způsoby, které napomohly šíření invazních
druhů rostlin a živočichů do Evropy. Uvedeny jsou konkrétní modelové příklady
druhů, které reprezentují jednotlivé způsoby a cesty šíření.
Klíčová slova: biogeografie, geograficky nepůvodní druhy, biologické invaze, šíření
druhů
Abstract: Where in Europe Are Alien Species Invading?
This article summarizes the primary means, by which invasive species of plants and
animals come into Europe. It presents specific examples of species that represent
various methods and pathways of diffusion.
Key Words: biogeography, alien species, biological invasions, spread of species
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JANSKÁ, E., ČERMÁKOVÁ, D. (2016): Nejdřív práce a potom zase práce aneb
jak žijí Ukrajinci v Česku. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 22–23. ISSN 12103004
Abstrakt: Každodenní život Ukrajinců v Česku se do velké míry liší od běžného
života Čechů. Zejména trávení volného času je naprosto odlišné. Zatímco Češi
odpočívají doma, na chalupě, při sportu, kultuře či různém kutilství, Ukrajinci mají
odpočinek omezený, a to časově i finančně. Článek přibližuje jejich každodenní život
a problémy, využity jsou poznatky a zkušeností z výzkumu Ukrajinců prováděného
týmem Geomigrace.
Klíčová slova: Ukrajinci, každodenní život, pracovní migrace, remitence, Česko
Abstract: Work First and Then Work Again or How Do Ukrainians Live
in Czechia? The everyday life of Ukrainians in Czechia differs quite a bit from
the everyday life of Czechs. Ukrainians especially differ in spending their free time.
While Czechs tend to relax at home, at their cottage, by playing sports, visiting
cultural attractions or undertaking DIY projects; Ukrainians are limited in their
leisure, both temporally and financially. This article explores these Ukrainians’ daily

lives and the issues they face, using knowledge and experiences gained through
research carried out by the Geo-migration team.
Key Words: Ukrainians, everyday life, labor migration, remittances, Czechia
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KLÍPA, O. (2016): Ekonomické a kulturní aspekty polské migrace do
německého pohraničí. Geografické rozhledy, 26, 1, s. 24–25. ISSN 1210-3004
Abstrakt: Německo je tradičně hlavní cílovou zemí polské ekonomické migrace.
Zůstalo jím i přesto, že ho po vstupu do EU krátkodobě početně převýšilo Spojené
království. Od téže doby se v Německu objevuje nový typ migrace polských rodin,
které skupují laciné nemovitosti a osidlují kompaktní území severovýchodního
německého pohraničí. Mnohdy přitom pravidelně dojíždějí do nedalekého Štětína
za prací, což je umožněno zejména díky Schengenskému prostoru. Tento typ
postupného rozšiřování území polského národa za státní hranici nemá v dějinách
polských migrací obdoby. Vzhledem k propojenosti nově osídleného regionu
s Polskem se u těchto „kolonistů“ mění dosud typické diasporní chování polské
emigrace. Vzhledem k jejich nezávislosti na německém pracovním trhu a roli
investorů do jinak neprodejných nemovitostí v daném regionu se také mění vnímání
tradiční ekonomické nerovnováhy mezi oběma národy a s tím související etnické
stereotypy.
Klíčová slova: Poláci, Německo, migrace, Evropská unie, národní stereotypy
Abstract: Economic and Cultural Aspects of Polish Migration into German
Borderlands. Germany has been the primary target country of Polish economic
migration since 1989. A new type of immigration has appeared in the northeastern
German border region since the EU expanded to include Poland. The new pattern
is unprecedented in the history of Polish migration. It challenges traditional ethnic
stereotypes as the Poles do not “steal” jobs (as Germans anticipated before
Poland’s accession into the EU) but bring capital instead.
Key Words: Poles, Germany, migration, European Union, national stereotypes
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SMOLÍK, J. (2016): Mauricius: od kolonizace k prosperitě. Geografické
rozhledy, 26, 1, s. 26–27. ISSN 1210-3004
Abstrakt: Článek popisuje ostrov Mauricius v kontextu kolonizace a následné
dekolonizace. Představeny jsou hospodářské, sociální, kulturní, politické
a geografické aspekty ostrova Mauricius. Hlavním cílem je seznámit čtenáře
s historií, ale i současnými trendy rozvoje ostrova.
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Abstract: Mauritius: From Colonization to Prosperity. This article describes
the island of Mauritius in the context of colonialization and subsequent
decolonization. It discusses economic, social, cultural, political and geographical
aspects of the country. Primarily, the article seeks to acquaint readers with both
Mauritius’ history as well as its current development trends.
Key Words: Mauritius, colonization, sugarcane, tourism
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STUCHLÍKOVÁ, Z. (2016): Macao – strukturální
Geografické rozhledy, 26, 1, s. 28–29. ISSN 1210-3004

regionálního

slabiny

rozvoje

ekonomiky.

Abstrakt: Článek se zaměřuje na hlavní faktory růstu HDP Macaa (zvláštní
administrativní oblasti ČLR) po roce 2000 a zároveň na důvody prudkého zpomalení
ekonomiky po roce 2014. Ekonomika sice vykazuje jedno z nejvyšších HDP/obyv.
na světě, ale je také strukturálně slabá, závislá na vývoji cestovního ruchu
a především herního a zábavního průmyslu. Její růst je rovněž značně ovlivňován
vývojem pevninské Číny.
Klíčová slova: Macao, ekonomika, Čína, zábavní průmysl, cestovní ruch
Abstract: Macao – Structural Weaknesses of the Economy. This article focuses
on both the primary factors behind double-digit economic growth in Macao (a special
administrative region of the People’s Republic of China) since 2000 as well
as reasons for the sharp economic slowdown after 2014. Macao’s GDP per capita
has traditionally been one of the highest in the world. However, the region’s
economy is not sufficiently diversified. It is entirely dependent on tourism and
gambling as well as on mainland China’s development.
Key Words: Macao, economy, China, gaming, tourism
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ČERNÝ, K. (2016): Svět českého islámu bez předsudků. Geografické rozhledy,
26, 1, s. 30–32. ISSN 1210-3004
Abstrakt: Článek klade důraz na vysokou variabilitu českých muslimů, kteří mají
společné snad jen to, že jsou dobře integrovaní či dokonce asimilovaní. Vychází
z mnohaletých výzkumných projektů založených na empirickém terénním šetření.
Článek představuje rozmanité způsoby, jak muslimové svou víru chápou. Věnuje se
problematice adaptace přistěhovalců a tématu konvertitů. Snaží se rozbíjet

nejčastější klišé o muslimech, zároveň také upozorňuje na možná rizika do
budoucna.
Klíčová slova: čeští muslimové, konvertité, imigranti, islám
Abstract: The World of Czech Islam without Predjudice. This paper focuses on
the great diversity found among Czech Muslims. The only thing that they seem to
have in common is that they are well integrated or even assimilated. The article is
the result of multi-year research projects based on empirical field work. It presents
a variety of ways that Muslims comprehend their own faith. It explores the issue of
immigrants adapting and the topic of conversion. It seeks to break common myths
regarding Muslims and draws attention to potential risks in the future.
Key Words: Czech Muslims, converts, immigrants, Islam
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