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
25. středoevropskou geografickou konferenci na téma:

Užitečná geografie: přenos z výzkumu do praxe

Brno, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
12.–13. října 2017

2. cirkulář
(platné k 20. 6. 2017)

Vážení členové české a slovenské geografické komunity, přátelé geografie, rádi bychom vás
pozvali na již 25. ročník středoevropské geografické konference. Výroční konference je
koncipována oproti minulým ročníkům poměrně odlišně. Rádi bychom opustili model
prezentace lineárně řazených příspěvků v tematických sekcích a prostřednictvím panelových
diskusí vytvořili příležitost k hlubším reflexím aktuálních problémů geografie. Zájemci
o prezentaci konferenčního příspěvku budou mít příležitost vystoupit v rámci posterové sekce.
Konferenční příspěvky budou i nadále publikovány ve sborníku (sborník bude opět zaslán
k zařazení do databáze WoS).
Těšíme se na viděnou v Brně.
Eduard Hofmann
Katedra geografie
Pedagogická fakulta
Masarykova univerzita

Základní informace
Termín konání:

12.–13. října 2017

Místo konání:

Galerie RUV (suterén), učebny katedry geografie, Pedagogická
fakulta, Masarykova univerzita, Brno, Poříčí 7, 603 00 Brno
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Program konference
Plenární zasedání (10:00–12:00 hod.):
1) 25 ročníků středoevropské geografické konference: výhledy a výzvy
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc., Katedra geografie, PdF MU
2) Kartografie – okno do geografie?
PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., Katedra geografie, PřF UJEP
3) Užitečná geografie
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., Katedra geografie, PdF MU
4) Digitální populace – problém nebo výzva?
RNDr. Mária Nogová, Ph.D., Štátny pedagogický ústav, Bratislava
Panelová jednání (13:30–15:40 hod.):
1) Fyzická geografie a její aplikace (v kartografii, GIS, vzdělávání, plánování, bezpečnosti)
Témata:
Příspěvek geografie pro bezpečnost obyvatelstva, pro ochranu přírody a krajiny a pro
regionální a místní rozvoj.
Panelisté:
o doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., pobočka Brno
o prof. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD., Katedra geografie a regionálneho rozvoja,
FPV UKF v Nitre
o doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., katedra geografie, PdF MU
2) Socioekonomická geografie a její aplikace (v odborné praxi, vzdělávání, plánování)
Témata:
Jaká témata lze v socioekonomické geografii považovat za „tradiční“, jaká za ustupující a
jaká za nastupující. Jak se tato témata odráží v praxi a ve vzdělávání.
Panelisté:
o doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje,
PřF UK
o RNDr. Robert Osman, Ph.D., Geografický ústav PřF MU
o RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., Katedra geografie, PdF MU
3) Regionální geografie a její aplikace (v kartografii, GIS, vzdělávání, plánování, řízení)
Témata: 1. Výzvy regionální geografie – tradiční dělení světa x nové přístupy; 2. Vliv
politiky a ekonomiky na vývoj a změny regionů světa; 3. Integrovaný přístup k vymezení
regionů EU 2014+; 4. Územní disparity světa – případové studie.
Panelisté:
o prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, PřF
OSU
o RNDr. Petr Daněk, Ph.D., Geografický ústav PřF MU
o Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., Katedra geografie, PdF MU
Délka trvání panelu: 120 minut s přestávkou 10 min.
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Posterová sekce (čtvrtek i pátek, ústní prezentace posterů čtvrtek 16:00–17:30 hod.):
Posterová sekce se uskuteční na chodbách PdF MU. 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; budou vyvěšeny v průběhu konference.
Autor posteru by měl během 2–5 minut představit poster. Následně by měla proběhnout velmi
krátká diskuze mezi účastníky sekce.
Diskuzní večer (od 19:00 hod.)
Diskuzní večer se bude odehrávat v galerii RUV, Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.
Doprovodný program čtvrtek 12. 10. 2017
1) SVP 2017 (soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci), lokální garant doc. Knecht
SVP je soutěž studentských vědeckých prací s geografickou tematikou a tematikou
příbuzných oborů (fyzická geografie, socioekonomická geografie a regionální rozvoj,
kartografie, učitelství geografie). Soutěže se mohou zúčastnit absolventi bakalářského
studia všech univerzit v Česku (příp. na Slovensku), kteří v daném roce (resp. od konání
minulého celostátního kola soutěže, tedy od srpna 2016) obhájili svou kvalifikační práci.
V případě zájmu o vyslání studentů do soutěže, kontaktujte prosím fakultního
koordinátora, případně hlavního koordinátora soutěže.
Instituce
UK Praha
JČU České Budějovice
ZČU Plzeň
UJEP Ústí nad Labem
TU Liberec
MU Brno
PdF Brno
Mendelu Brno
ESF MU Brno
UP Olomouc
OSU Ostrava

Koordinátor
Vít Jančák – hlavní koordinátor
Aleš Nováček
Jan Kopp
Silvie Kučerová
Branislav Nižňanský
Petr Daněk
Eduard Hoffman
Ondřej Konečný
Josef Kunc
Irena Smolová
Vít Voženílek
Jan Hradecký
David Novák

Kontakt
jancak@natur.cuni.cz
anovacek@pf.jcu.cz, quispe@post.cz
kopp@kge.zcu.cz
silvie.kucerova@ujep.cz
branislav.niznansky@tul.cz
danek@sci.muni.cz
evhofmann@seznam.cz
ondrej.konecny@mendelu.cz
Josef.Kunc@econ.muni.cz
irena.smolova@upol.cz
vit.vozenilek@upol.cz
jan.hradecky@osu.cz
David.Novak@osu.cz

2) Výstava školních atlasů – učebna č. 5a, Katedra geografie, PdF MU, garant Dr. Lněnička
3) Výstava prací žáků ZŠ Husova, garant Mgr. Durna, Mgr. Pernica

Registrace
Registrace:

Registrační poplatek:

od 1. března do 30. září 2017 (on-line na webu:
http://katedry.ped.muni.cz/geografie/stredoevropskakonference/1667-2 )
od 1. října 2017 až do zahájení konference e-mailem na
lnenicka@ped.muni.cz nebo v den registrace na místě
V řádném termínu splatnosti, tj. do 30. září 2017
balíček A (aktivní účast s publikací příspěvku ve sborníku
a diskusním společenským večerem) 2 300,- Kč
balíček B (aktivní účast s posterem bez publikace příspěvku ve sborníku s diskusním společenským večerem) 1 300,- Kč
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balíček C (pasivní účast bez publikace příspěvku
s diskusním společenským večerem) 800,- Kč
balíček D (účast na společenském večeru) 500,- Kč
Po termínu splatnosti, tj. od 1. října 2017 do zahájení konference (balíčky A, B, C a D) platba
pouze v hotovosti v den zahájení konference s přirážkou 300,- Kč k poplatku v řádném termínu.

Doprava k místu konání
Brněnské nádraží a autobusová stanice Grand hotel –> PdF MU
Z hlavního nádraží tramvaj č. 8:
o směr Osová, Starý Lískovec,
o nástup na stanici Hlavní nádraží – výstup na stanici Křídlovická,
o ze zastávky cca 5 minut chůze kolem haly Rondo po ulici Poříčí.
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 –> PdF MU
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 –> PdF MU
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 stanici 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
Na základě zaslaného abstraktu příspěvku budou vybrány příspěvky k přednesení. Nevybrané
příspěvky budou taktéž publikovány v tištěném sborníku.
Pro prezentaci vyzvaných příspěvků je vyhrazeno max. 15 minut + 5 minut diskuze.
Předsedající v sekcích budou mít k dispozici barevné karty, pomocí nichž budou hlídat časový
limit prezentujících. Prosíme autory o dodržení časového harmonogramu.
Prezentace bude zpracována nejlépe ve formátu .ppt o max. délce 20 slaidů.
Pro ulehčení časového harmonogramu v tematických sekcích prosíme prezentující o nahrání
prezentace max. 5 min. před zahájením tematické sekce do počítače v příslušné učebně, kde
bude na ploše monitoru zřízena zvláštní složka.
Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina.

Informace pro posterovou sekci
Posterová sekce se uskuteční na chodbách PdF MU po oba dva dny konání konference.
Ve vymezeném čase proběhne ústní představení posterů jejich autory.
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, budou vyvěšeny v průběhu konference.

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. 1000 znaků) bude součástí
elektronické registrace a poslední možný termín registrace uplyne 30. září 2017.
Deadline pro zaslání konferenčního příspěvku je stanoven na 31. října 2017. Příspěvky
posílejte na e-mail: hsvobodova@ped.muni.cz. Příspěvek zasílejte 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 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 23. ročníku konference, zapsaný od února 2017 na WoS, je dostupný na webu:
https://munispace.muni.cz/index.php/munispace/catalog/book/838.

Exkurze
V pátek 13. října 2017 bude od 9 hod. organizována exkurze do Kostnice u sv. Jakuba v Brně
spojená s prohlídkou interiérů kostela (v centru města na Jakubském náměstí). Více na:
http://ticbrno.cz/cs/podzemi/kostnice-u-sv-jakuba
Vstupné na exkurzi je ve výši 140 Kč (vstup do kostnice).
Případný zájem o exkurzi je nutné v registračním formuláři potvrdit zaškrtnutím příslušného
pole.
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Další možnosti na ne organizovanou exkurzi v městě Brně:
o Labyrint pod Zelným trhem
o Mincmistrovký sklep

o Jurkovičova vila
o Vila Tugendhat

Organizační výbor konference
Vědecký výbor konference:
doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (KGe PdF MU; předseda Jihomoravské pobočky ČGS)
doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (KGe PdF MU)
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (KGe PdF MU)
doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. (KGRR FPV UKF)
doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. (KGRR FPV UKF)
doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. (KGRR FPV UKF)
RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (KGe PdF MU)
Organizační výbor konference:
Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D. (KGe PdF MU)
Mgr. Radek Durna (KGe PdF MU)
Kateřina Hönigová (KGe PdF MU)

Doplňující informace
Stravování
Během
konferenčních
dnů
formou
coffee
breaku.
Na
společenském
večeru 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 Voroněž I.
o Hotel A-AUSTERLITZ
o Hotel Voroněž II.
Všechny hotely jsou dostupné od budovy Pedagogické fakulty do 20 minut. Další možnosti
ubytování si můžete vyhledat na webových stránkách turistického informačního centra města
Brna.

Kontakty
Organizační garant konference:
Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., Katedra geografie PdF MU, Pedagogická fakulta, tel.
+420 549 494 993, e-mail: lnenicka@ped.muni.cz
Web konference:

http://katedry.ped.muni.cz/geografie/stredoevropskakonference/1667-2
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