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Geografické didaktické dny 

(GEODID) 
Aktuální výzvy ve výuce zeměpisu 

 

 

Kde?   

Pedagogická fakulta JU 
Jeronýmova 10 
Katedra geografie 
3. patro 

 

 

Kdy? 

Sobota 22. listopadu 2014   
Program:    
9:00 – 12:00 Registrace účastníků  

9:00 – 12:30 Dopolední blok aktivit pro učitele zeměpisu  

9:00 – 11:30 Terénní výuka na téma „Badatelsky orientované vyučování zeměpisu a využití hry geocaching 
ve výuce zeměpisu“ 
(dr. Karvánková, Mgr. Dvořák, PF JU České Budějovice; doc. Hofmann, PF MU Brno; dr. Hercik, PřF 
UP Olomouc; studenti KGE PF JU - Bc. Jana Bicanová, Bc. Šárka Nedvědová, Bc. Tereza Zuntová, 
Bc. Luděk Mráz, Bc. Jakub Barda). Pozor místo konání park Stromovka v Českých Budějovicích!! 

9:00 – 11:30 Seminář na téma „Filozofie pro děti“  
(dr. Žlábková, Mgr. Laibrt,  PF JU České Budějovice), učebna J 405 

11:00 – 11:45 Coffee break  

11:15 – 12:45 Workshop „Řešíte problém s tvorbou školního časopisu? School Press Club je tu proto, aby 
tvorba časopisu bavila Vás, žáky i rodiče!“ 
(Mgr. Rajchlová, Věda nás baví, o.p.s.), učebna J 242 

12:30 – 13:30 Obědová přestávka 

  

13:30 – 17:00 Odpolední blok aktivit pro učitele zeměpisu 

13:30 – 14:45 Kulatý stůl na téma „Zeměpisná olympiáda a čeští žáci“. Kulatý stůl bude doplněn debatou 
o možnostech využívání časopisu Geografické rozhledy ve výuce zeměpisu.  
(doc. Hofmann, dr. Lněnička, dr. Svobodová, PF MU Brno; dr. Kučerová, dr. Řezníčková, PřF UK 
Praha, dr. Karvánková, PF JU České Budějovice), učebna J 405 

14:00 – 17:00 Seminář na téma „Projektově orientované vzdělávání“ 
(Ing. Hynek, Centrum pro inovace v inženýrském vzdělávání, o.p.s.), učebna J 406 

14:45 – 15:00 Coffee break  

15:00 – 17:00 Praktický workshop na téma „Možnosti využití Arc GIS online ve výuce (nejen) zeměpisu“ 
(Mgr. Blažek, Mgr. Dvořák, PF JU České Budějovice), učebna J 327 

 17:00 – 17:30 Coffee break 

 17:30 Závěrečné slavnostní ukončení semináře. Předání Certifikátů DVPP o absolvování semináře.  
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Účastníci odborného semináře (metodičtí garanti) se mohou těšit na diskuse, workshopy a prezentace.  Nedílnou 
součástí GEODIDu bude představení činností v rámci projektu scienceZOOM2, otestování připravených úloh na BOV 
geografie, diskuse nad jejich uplatnitelností v praxi apod.  
Zároveň se v rámci GEODIDu uskuteční výjezdní zasedání Sekce geografického vzdělávání a Sekce regionální geografie 
České geografické společnosti. 
 

Konkrétně bude odborný seminář zaměřen na: 
 
Setkání odborníků/geografů a učitelů (nejenom) zeměpisu v praxi. Hlavním tématem semináře jsou „Aktuální výzvy ve 
výuce zeměpisu“. Cílení diskuzí odborníků bude především na moderní trendy výuky zeměpisu, především badatelsky 
orientované vyučování, dále budou diskutovány současné překážky a problémy výuky zeměpisu. Hlavní myšlenkou 
semináře je otevřená diskuze učitelů, kteří jsou v přímém kontaktu s realitou výuky zeměpisu v praxi s odborníky/geografy 
nad geografickými tématy s přihlédnutím k badatelsky orientovanému vyučování zeměpisu.   
 
Badatelsky orientované vyučování zeměpisu umožňuje práci žáků v reálném prostředí a za použití vědeckých postupů 
simulujících skutečnou vědeckou práci. Při správném výběru obsahu učiva vede k efektivnějšímu pochopení probírané 
látky a má značný potenciál zatraktivnit pro žáky přírodní vědy a jejich studium. Využití metod badatelsky orientovaného 
vyučování je schopno eliminovat nedostatek praktických ukázek a pokusů v hodinách zeměpisu i nedostatečný rozvoj 
instrumentálních dovedností žáků. Snahou je především přiblížit výuku praktickému životu žáků. Badatelsky orientované 
vyučování představuje moderní vzdělávací směr, jehož aplikace v hodinách zeměpisu umožňuje jednak zvýšení motivace 
a zájmu studentů o probírané učivo a zároveň rozvoj jejich kritického myšlení, kreativity a schopnosti řešit problémy.   
 
Všechny výukové aktivity studentů a především učitelů v rámci Geografických didaktických dnů budou realizovány formou 
„učení hrou“ s tendencí aktivního zapojení samotných účastníků semináře do výukových aktivit. Snahou bude skrze 
badatelsky orientované vyučování přiblížit žákům, ale nyní především učitelům z praxe, nové vědecké postupy a badání 
v daných oborech co nejjednodušší a nejpochopitelnější formou a rozvíjet tak u žáků především jejich zájem o zeměpis 
jako takový.  Hlavní myšlenkou je, aby učitelé, kteří přijedou na seminář získali nejenom teoretické znalosti, ale aby si 
vyzkoušeli danou metodiku a přístup přímo v praxi, sami na sobě a navzájem se obohatili a byli schopni předat nové 
informace, zkušenosti a dovednosti svým žákům po absolvování semináře. 

 
Cílem odborného semináře je nastavení a dlouhodobé udržování vzájemné spolupráce a motivace cílové skupiny při 
koncepci hodin přírodovědných předmětů formou BOV.  
 
 

Charakteristika jednotlivých výukových aktivit pro učitele zeměpisu: 
 
 

1. Badatelsky orientované vyučování zeměpisu a využití hry geocaching ve výuce zeměpisu 
Sobota 22. listopadu, 09:00 – 11:30, park Stromovka v Českých Budějovicích 
 
Badatelsky orientované vyučování umožňující práci žáků v reálném prostředí, a za použití vědeckých postupů simulujících 
skutečnou vědeckou práci a při správném výběru obsahu učiva, vede k efektivnějšímu pochopení probírané látky a má 
značný potenciál zatraktivnit pro žáky přírodní vědy. Výuková aktivita bude zaměřena na praktickou terénní výuku 
zeměpisu ve smyslu badatelsky orientovaného vyučování. Pedagogové se seznámí se základními pravidly hry geocaching, 
osvojí si práci s GPS navigací a získají praktickou zkušenost s geocachingem a možnostmi jeho využití ve výuce zeměpisu. 
Zároveň si osvojí práci s teodolitem přímo v terénu. Vyzkoušejí si základní principy měření s anemometrem, hlukoměrem či 
práci s půdní sondou při tvorbě půdních profilů. Aktivita bude probíhat v parku Stromovka v Českých Budějovicích.  
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Lektoři: 
    
 
                  Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. 

 
Petra Karvánková působí od roku 2007 na Katedře geografie Pedagogické fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako odborná asistentka. V rámci své 
pedagogické činnosti se zaměřuje především na didaktiku geografie a praktickou 
terénní výuku zeměpisu a krajinnou ekologii. Za posledních 5 let se podílela či stále 
podílí na min. 9 grantových projektech (např. Za změnou je učitel!, Kvalita nebo 
kvantita!, Elektronické environmentální vydavatelství, Geografický výzkum a jeho 
implementace v badatelsky orientovaném vyučování zeměpisu, Mapování 
invazních druhů rostlin v Jihočeském kraji aj.), získala 2 projekty financované FRVŠ 
na rozvoj praktické terénní výuky fyzické geografie. V rámci pracoviště KGE PF JU 
je koordinátorkou programu ERASMUS a garantem vzdělávání pro 1. st. ZŠ. 
V rámci PF JU je členkou Rady oborových didaktiků pro 1. i 2. stupeň ZŠ a od 
r. 2010 členkou Akademického senátu PF JU v Českých Budějovicích. Od roku 2012 
je členkou Ústřední komise Zeměpisné olympiády. Členka České geografické 
společnosti (r. 2004). Externě vyučuje zeměpisný seminář na Gymnáziu Jírovcova 
v Českých Budějovicích. 
 
 

  Mgr. Jan Dvořák  
 
Jan Dvořák je od r. 2014 lektorem na katedře geografie PF JU v Českých 
Budějovicích. V rámci své pedagogické činnosti se specializuje na využití 
geografických informačních systémů ve výuce zeměpisu. Vede rovněž průběžné 
pedagogické praxe studentů na KGE PF JU. V r. 2014 ukončil studium v programu 
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor zeměpis – tělesná výchova. Od roku 2013 se 
aktivně podílí na grantových projektech Katedry geografie PF JU (např. 
Elektronické environmentální vydavatelství, Mapování invazních druhů rostlin 
v Jihočeském kraji aj.). Vypracoval diplomovou práci zabývající se možnostmi 
využití hry geocaching ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ. V roce 2014 organizoval 
v rámci Dnu Země geocachingový program pro žáky 2. stupně ZŠ Dačice 
s tematikou „Po stopách lupiče Grasela“. S tímto výukovým programem rovněž 
obsadil 2. místo v rámci přírodovědné sekce 4. ročníku studentské odborné 
soutěže Studentská inovace praxí pořádané na PF JU v Českých Budějovicích 
v dubnu 2014. Od roku 2012 vede sportovní volnočasové kroužky pro žáky 
základních škol v Českých Budějovicích v rámci občanského sdružení Aktivity České 
Budějovice. Od roku 2013 se aktivně podílí jako lektor na dětských táborech 
organizovaných v rámci ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou. 
 
 

 
 
2. Seminář „Filozofie pro děti“ 
Sobota 22. listopadu, 09:00 – 11:30, KGE PF JU, učebna J 406 
 
Filozofie pro děti je pedagogický přístup rozvíjený od konce 60. let 20. století na základě aktivit Matthew Lipmana                
(1923–2010). Díky obecné platnosti principů, na kterých stojí, je tento program využíván v řadě rozmanitých oblastí: nejen 
ve školách, ale také ve sféře volného času, na školeních manažerů, v sociální práci aj. Cílem „filozofování" je učit se lépe si 
všímat světa kolem sebe (rozvoj schopnosti identifikovat a formulovat problémy, vyjádřit svůj zájem v podobě otázky, na 
kterou má smysl hledat odpověď), lépe přemýšlet (rozvoj kritického, tvořivého a angažovaného myšlení), lépe se 
rozhodovat, žít s ostatními (rozvoj sociálních a komunikativních dovedností, příprava na život v demokratické společnosti).  
Prezentace bude obsahovat námět (něco málo z teorie, praktickou ukázku a její reflexi), jak lze ve výuce využít metodu 
filozofického dialogu (diskuse) – spolu s dalšími doplňkovými cvičeními a aktivitami – k rozvoji kritického a tvořivého 
myšlení (a v důsledku pak ke zlepšení vztahů ve skupině). 
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Lektoři:                                                   PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. 
 

 
Iva Žlábková absolvovala bakalářské studium učitelství chemie na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze, dále magisterské a doktorské studium v oboru Pedagogika na 
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracovala jako učitelka občanské nauky 
a psychologie na střední odborné škole, kontrolorka v chemické laboratoři a odborná 
asistentka na Teologické fakultě a následně na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích. Odborně se zaměřuje na didaktiku, pedagogiku volného času, 
pedagogickou komunikaci a Filozofii pro děti. Ve svých výzkumech řeší problematiku 
úspěšnosti ve škole a ve volnočasových aktivitách. 
 

 
 
 

3. Workshop „Řešíte problém s tvorbou školního časopisu? School Press Club je tu proto, aby tvorba 
časopisu bavila Vás, žáky i rodiče!“ 
Sobota 22. listopadu, 11:15 – 12:45, KGE PF JU, učebna J 242 

 
School Press Club je projekt, který nabízí zábavný a snadno ovladatelný nástroj pro tvorbu školních časopisů, třídních 
zpravodajů nebo ročenek. School Press Club je vytvořen tak, aby studenti a učitelé mohli společně pracovat, učit se a sdílet 
informace. Studenti tvoří školní časopis nebo jakýkoliv zpravodaj v on-line aplikaci, učitelé jim mohou poskytovat zpětnou 
vazbu také on-line. Společně vytvořený produkt lze vytisknout nebo publikovat on-line. School Press Club vede žáky 
k dovednostem jak pracovat s informacemi, jak psát text, jak upravit obrázek či fotografii. Pro každý projekt je možné při 
přípravě vybírat z řady různých šablon. School Press Club má nástroj pro komunikace mezi členy klubu a žáků s vyučujícím. 
Učitel má možnost připojovat ke konceptům textů komentáře, v nichž radí a texty připomínkuje. Všichni členové mají rovněž 
možnost komunikovat na chatu v uzavřeném a bezpečném prostředí. Přátelé School Press Clubu mohou pro oblíbené články 
hlasovat a přidávat k nim komentáře. 
 
Více o projektu a on-line podobě novin naleznete zde: www.schoolpressclub.com 
 
 
 

Lektorka:                                                   Mgr. Štěpánka Rajchlová 
 

 
 
Vystudovala FFUK v Praze obor – český jazyk, literatura – latina. Pracovní zkušenosti získala jako 
učitelka 2. stupně ZŠ (9 let) - vyučovala český jazyk, německý jazyk, zeměpis, společenskou výchovu 
a sportovní přípravu, dále pracovala jako ředitelka ZŠ (6 let). Připravila řadu dětí ke zkouškám na 
víceletá gymnázia, organizovala soutěže pro nadané žáky, reedukační kroužky pro děti se 
specifickými potřebami učení, sestavovala individuální vzdělávací plány a srovnávací testy pro žáky 
2. stupně ZŠ, na škole pod jejím vedením fungoval školní časopis. 
Ve společnosti VĚDA NÁS BAVÍ, o.p.s. připravila projekt School Press Club a Dostudovny.cz. 
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4. Kulatý stůl na téma „Zeměpisná olympiáda a čeští žáci“. Možnosti využití časopisu Geografické 
rozhledy ve výuce zeměpisu. 
Sobota 22. listopadu, 13:30 – 14:45, KGE PF JU, učebna J 405 
 
 

Zeměpisná olympiáda (ZO) je soutěž ze zeměpisu/geografie pro žáky a studenty základních a středních škol. Do soutěže se 
může prostřednictvím školního kola zapojit každý žák nebo student v Česku, kterého ve škole zajímá zeměpis, má znalosti 
o přírodě i lidské společnosti a baví ho sledovat dění ve světě i kolem sebe. Úspěšní řešitelé českého národního kola jsou 
vysíláni na navazující mezinárodní geografické soutěže konané pod patronátem Mezinárodní geografické unie a National 
Geographic. V roce 2015 se bude soutěž konat v ruském Tveru. Odbornost soutěže garantuje organizátor pověřený MŠMT, 
jímž je od ročníku 2012/2013 Geografická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, ve spolupráci s Ústřední 
komisí Zeměpisné olympiády a Českou geografickou společností.  
Kulatého stolu se účastní přední členové organizačního týmu Zeměpisné olympiády:  

 předseda Ústřední komise Zeměpisné olympiády a odborný garant doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. 

 organizační garantka soutěže RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. z PřF UK v Praze 

 koordinátorka pro mezinárodní soutěže RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. z PF MU v Brně 

 externí spolupracovníci: PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., UJEP v Ústí nad Labem 
 Ing. Mgr. Libor Lněnička, Ph.D., PF MU v Brně 

 
V rámci kulatého stolu budou diskutovány otázky týkající se úspěchů našich žáků v mezinárodních geografických soutěžích, 
v jakých tematických blocích čeští žáci vynikají a naopak, kde jsou nejslabší? Jaké kroky je třeba udělat k tomu, aby žáci byli 
ještě úspěšnější? Co účast na zeměpisné olympiádě žákům přináší? Jak žáky připravit na zeměpisnou olympiádu aj.?  
 
 
 

Lektoři:                                                                              doc. PaeDr. Eduard Hofmann, CSc. 
 
 
 

Eduard Hofmann je absolventem PdF UJEP Brno (dnes MU), působil jako 
učitel na ZŠ v Adamově a Blansku, externě vyučoval zeměpis na konzervatoři 
v Brně. Od r. 1991 působil jako odborný asistent na Katedře geografie PdF 
MU, od r. 2004 působí na stejném pracoviště v pozici docenta. Odborně se 
dlouhá léta věnuje zkvalitnění didaktiky geografie, především koncepčním 
otázkám geografického vzdělávání, rozvoji dovedností ve školské geografii, 
výzkumu malých oblastí s využitím technologie GIS pro jejich zpracování. 
Zároveň se věnuje regionálním principům a integrované terénní výuce, 
problematice životního prostředí aj. Podílel se jako řešitel na řadě 
vzdělávacích projektů, projektů GA ČR, tvorbě multimediálních učebnic 
a řadě mezinárodních projektů týkajících se geografického vzdělávání. 
Dlouhá léta byl předsedou vzdělávací sekce České geografické společnosti. Je 
členem redakční rady geografického sborníku Katedry geografie PdF MU a 
katedry geografie PrF KF v Nitře. Je členem a spoluzakladatelem Klubu 
ekologické výchovy. Je zároveň členem sekce mezinárodních soutěží 
z geografie, vedoucí Českého týmu na GC IGU v r. 2002, 2004, 2006 aj. Za 
svou dlouholetou práci pro geografické vzdělávání byl několikrát oceněn 
Čestným uznáním Ministerstva školství ČR i Slovinské republiky).  
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                                                                                  RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. 

 
Je odbornou asistentkou na katedře geografie PřF UJEP v Ústí nad Labem a na katedře 
sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK v Praze. Zaměřuje se na problematiku 
geografie vzdělávání, geografického vzdělávání, rurální geografie a kulturní geografie. 
Podílela se na tvorbě testů k přijímacím zkouškám z geografie na bakalářské studium PřF 
UK v Praze. Působí jako výkonná redaktorka časopisu Informace České geografické 
společnosti. 
 
 
 
 

 
 

 

                                                                                           RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. 

 
Je odbornou asistentkou na katedře geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 
Zaměřuje se zejména na socioekonomickou a regionální geografii (socioekonomická 
geografie Česka, geografie výrobní a nevýrobní sféry). Podílí se na realizaci integrované 
terénní výuky i terénních praxí studentů v Česku i v zahraničí. V minulých letech se podílela 
na organizaci a přípravě krajských kol ZO a soustředění vítězů národního kola ZO před 
mezinárodními soutěžemi (roky 2012–2014). V roce 2014 byla vedoucí českého týmu na 
mezinárodní soutěži iGeo v Krakově a členkou International Board Member pro iGeo v 
Krakově.  

 
 

 
 

 
 
5. Seminář na téma „Projektově orientované vyučování“ 
Sobota 22. listopadu, 14:00 – 17:00, KGE PF JU 
 
Projektově orientované studium je filozofie výuky používaná od nepaměti. Velmi často je zaměňovaná za projektovou výuku, 
která je pouhým doplňkem výuky. Projektově orientované studium vychází z přirozeného učení a pracuje s vlastní vnitřní 
motivací studenta. Zatímco ve většině výukových metod se snažíme nějakým způsobem studenta lépe motivovat, 
v projektově orientovaném studiu využíváme studentovy zájmy a vnitřní motivace. Projekt je proto typickým prostředkem 
k získání a osvojení potřebných znalostí a dovedností. Informace, znalosti nebo dovednosti nejsou proto studentovi dávány 
předem ale až v průběhu práce na projektu, a to podle jeho potřeb. Zatímco v projektové výuce vytváříme projekt pro danou 
teorii, v projektově orientovaném studiu hledáme teorii v daném projektu, v daném zájmu studenta. Uplatnění principů PBL 
vede k výrazně efektivnějšímu studiu, ke snazšímu osvojování patřičných znalostí nebo dovedností, k úspoře času jak 
studenta, tak učitele, ale především k návratu radosti ze vzdělávání u studenta k radosti z učení u učitele. 
 
Výuková aktivita: 
Praktická ukázka postupu při definování projektu při výuce zeměpisu. Každý účastník si do aktivity přinese svůj vlastní zájem (naprosto 
libovolný, nemusí souviset se zeměpisem). Tj. něco, čím se zabývá, co jej baví. A v rámci aktivity si ve všech zájmech najdeme předem 
určené kompetence ze zeměpisu a definujeme si projekt. V průběhu aktivity si ukážeme, jak se prakticky postupuje při definování projektů 
v PBL, vedoucích k získání předem daných znalostí a dovedností (kompetencí), i když účastníci budou mít naprosto rozdílné zájmy. Zároveň 
si účastníci aktivity vyzkouší, že již definování a příprava projektu je radost, hra a zábava.  
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Lektor:                                                   Ing. Petr Hynek 
 
 

 
Vystudoval Fakultu strojní, VUT v Brně, obor letadlová technika. Pracoval jako specialista na numerické 
výpočty a simulace v oblasti vývoje a výzkumu pro firmy z automobilového a leteckého průmyslu. Odborně 
se zaměřuje na kompozitní a vícefázové materiály a multifyzikální simulace. V rámci svých pracovních pozic 
dlouhodobě spolupracuje s českými vysokými školami na inovacích v inženýrském vzdělávání. Dlouhodobě 
se věnuje projektově orientovanému studiu jak po teoretické stránce, tak z hlediska praktické aplikace ve 
vzdělávání. Je autorem metodiky PBL. Ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou realizuje dva projekty na 
podporu a zavádění PBL na středních a základních školách v Jihočeském kraji. 

 

 

 
 

 
 
6. Praktický workshop na téma „Možnosti využití ArcGIS online ve výuce (nejen) zeměpisu“ 
Sobota 22. listopadu, 15:00 – 17:00, učebna J 242, PF JU 
 

Arcgis online je nástroj pro vytváření map a mapových aplikací. Lze s ním pracovat odkudkoliv a v dnešní době technických 
možností školy (chytré tabule, projektory, připojení k internetu) je skvělým pomocníkem při vytváření interaktivní výuky. Již  
nemusíte používat při výuce, nejenom zeměpisu či dějepisu, zastaralé nástěnné mapy. Pravda tyto mapy mají své kouzlo, 
bohužel však dnešní žáky oslovují více technické aplikace a možnosti používání mapových serverů online. Možnost reagovat 
aktuálně na rychlé změny (např. vznik nových států, změna státní hranice aj.), které se v klasických učebnicích objeví bohužel 
až za několik let, to vše tento nástroj umožňuje a zdarma. Zatím není příliš mezi učiteli rozšířeno povědomí o tomto nástroji a 
jeho zajímavých možnostech. 
 
Přijďte se tedy podívat a vyzkoušet si vytvořit svou mapovou aplikaci. Zefektivněte svůj výklad a přinuťte své žáky učit se, i 
když jsou na internetu. Sdílejte své mapy přes Facebook či Twitter. 
 
ArcGIS Online overview: http://www.youtube.com/watch?v=vwxkfzgGhac 
 

 
 
Lektoři:                                                   Mgr. Vojtěch Blažek 

 
 
Absolvent (červen 2011) Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor 
Učitelství zeměpisu/přírodopisu a pěstitelství pro 2. stupeň ZŠ. Téma závěrečné diplomové práce 
„Analýza vývoje osídlení a krajinného pokryvu v prostředí GIS na příkladu obce Nové Hutě na 
Vimpersku“. Po škole nastoupil nejprve do pojišťovny. Následně začal spolupracovat na projektu 
Regioskop, z.s.p.o., kde v současné době spravuje a spolupodílí se na mapovém serveru a tvorbě 
databáze pro webové stránky tohoto projektu. Také vytvořil a spravuje mapový server 
Encyklopedie Českých Budějovic. Dlouhodobě spolupracuje se studenty KGE na PF JU. Od roku 
2014 působí na katedře geografie PF JU jako externí vyučující se zaměřením na GIS. Ve volném 
čase se věnuje rodině, umělecké galerii, orientačnímu běhu a tvorbě map pro výukové účely.  
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        Mgr. Jan Dvořák  
 
Jan Dvořák je od r. 2014 lektorem na katedře geografie PF JU v Českých Budějovicích. V rámci své 
pedagogické činnosti se specializuje na využití geografických informačních systémů ve výuce zeměpisu. 
Vede rovněž průběžné pedagogické praxe studentů na KGE PF JU. V r. 2014 ukončil studium v programu 
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor zeměpis – tělesná výchova. Od roku 2013 se aktivně podílí na 
grantových projektech Katedry geografie PF JU (např. Elektronické environmentální vydavatelství, 
Mapování invazních druhů rostlin v Jihočeském kraji aj.). Vypracoval diplomovou práci zabývající se 
možnostmi využití hry geocaching ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ. V roce 2014 organizoval v rámci 
Dnu Země geocachingový program pro žáky 2. stupně ZŠ Dačice s tematikou „Po stopách lupiče 
Grasela“. S tímto výukovým programem rovněž obsadil 2. místo v rámci přírodovědné sekce 4. ročníku 
studentské odborné soutěže Studentská inovace praxí pořádané na PF JU v Českých Budějovicích 
v dubnu 2014. Od roku 2012 vede sportovní volnočasové kroužky pro žáky základních škol v Českých 
Budějovicích v rámci občanského sdružení Aktivity České Budějovice. Od roku 2013 se aktivně podílí jako 
lektor na dětských táborech organizovaných v rámci ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou. 
 

mailto:eniklesova@pf.jcu.cz

