
   

Pozvánka na mezinárodní konferenci projektu MK ČR 

NAKI II DG18P02OVV008 

Dědictví zaniklých krajin: identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění 

2. cirkulář 

 

Místo konání: Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6, Praha 2, posluchárna Velká geologická 

Termín: 8. 2. 2022, 9:30 – 17:00 hod. 

Jazyk konference: čeština, blok od 15:30 do 16:30 angličtina 

Konferenční poplatek: bez poplatku 

 

Cílem konference je představit výsledky projektu NAKI: Dědictví zaniklých krajin: identifikace, 

rekonstrukce, zpřístupnění a diskutovat je v kontextu současného studia historických krajin, jejich 

proměn, zániku i změn funkcí. 

Přednášky na konferenci budou pouze zvané, účastníci konference budou moci prezentovat výstupy 

svého výzkumu v posterové sekci. Abstrakty posterů a postery v digitální podobě budou vyvěšeny ve 

sborníku na webu projektu NAKI (www. zaniklekrajiny.cz). 

 

Předběžný program 

9:30 – 11:00 Zvané přednášky: Mgr. Petr Mackovčin, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci, 

Přírodovědecká fakulta, katedra geografie) a RNDr. et PhDr. Markéta Šantrůčková, 

Ph.D. (VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví).  

11:00 – 11:15 Přestávka – káva 

11:15 – 11:25 Proměny historické krajiny Vltavy (informace o projektu) 

11:25 – 12:00 Krátké prezentace posterů 

12:00 – 13:00  Oběd + diskuse u posterů 

13:00 – 15:00  Představení výsledků řešení projektu, diskuse o závěrečné monografii a dalším 

směřování výzkumu historických krajin 

15:00 – 15:30  Přestávka – káva 

15:30 – 16:30 Přednáška zahraničního hosta v AJ (on-line) a diskuse: 

Johannes Hans Renes (Faculty of Geosciences Utrecht University a Faculty of Arts VU 

University Amsterdam): Heritage of European agricultural landscapes 

16:30 – 17:00 Závěrečná diskuse 



 

Přihlášky na konferenci zde: https://1url.cz/@nakikonference 

Přihlášení na konferenci je možné do 31. ledna 2022. Termín pro přihlášení posterů byl prodloužen 

též do 31. ledna 2022. 

 

Konferenci s podporou Ministerstva kultury ČR pořádá Přírodovědecká fakulta UK ve spolupráci se 

Sekcí historické geografie a environmentálních dějin České geografické společnosti. 

----- 

 

Poznámka: V případě nepříznivé epidemické situace bude konference přesunuta na první nebo druhý 

týden v květnu 2022. Zatím ale věříme, že se budeme moci setkat v původně plánovaném termínu 

8. února 2022. 

https://1url.cz/@nakikonference

