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Geografické didaktické dny 

(GEODID) 
Aktuální výzvy ve výuce zeměpisu 

 

 

Kde?   

Pedagogická fakulta JU 
Jeronýmova 10 
Katedra geografie 
3. patro 

 

Kdy? 

Pátek 21. listopadu 2014   
Program:    
9:00 – 17:00 Registrace účastníků (probíhá kontinuálně celý den) 

9:45 Slavnostní zahájení semináře 
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. – rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
Mgr. Michal Vančura, Ph.D. – děkan PF JU v Českých Budějovicích  
doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD. – vedoucí katedry geografie PF JU v Českých Budějovicích 

10:00 – 11:45 Plenární zasedání – vyzvané přednášky týkající se geografického vzdělávání 
doc. Hofmann - Kurikulární změny ve výuce geografie ve Francii ve vztahu k českému  
                            zeměpisnému vzdělávání. 
dr. hab. Osuch, prof. UP - Nauczanie geografii w polskiej szkole a kształcenie przyszłych  
                                              geografów i nauczycieli geografii. 
A. Prof. Dr. Artvinli – Teaching of Geography in Turkey and its main current problems. 
Se svými příspěvky se plenárního zasedání účastní rovněž garanti semináře prof. Baar, doc. Bičík, 
doc. Chromý, prof. Ira, dr. Marada, doc. Popjaková, dr. Řezníčková, prof. Tolmáči aj.  

10:45 – 11:00 Coffee break  

12:00 – 13:30 Obědová přestávka 

13:30 – 15:30 Jednání Sekce geografického vzdělávání – „Podstata geografické gramotnosti“  
(doc. Hofmann, PF MU Brno;  dr. Marada, dr. Řezníčková, PřF UK Praha; dr. Karvánková, PF JU 
České Budějovice) 

13:30 – 15:00 Jednání Sekce regionální geografie  
(dr. Havlíček, doc. Bičík, doc. Chromý, PřF UK Praha;  dr. Kraft, dr. Nováček, PF JU České 
Budějovice) 

14:30 – 18:30 Odpolední blok aktivit pro učitele zeměpisu  

14:30 – 17:00 Workshop na téma „Globální rozvojové vzdělávání v praxi aneb jak atraktivně pracovat 
s děním v současném světě“   
(Mgr. Zemanová, Člověk v tísni) 

14:30 – 17:00 Seminář „Google Apps pro vzdělávání“ 
(Mgr. Martin Lána, Institut pro další vzdělávání, o.p.s.) 
 

15:45 – 16:00 Coffee break  
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15:30 – 16:45 Kulatý stůl na téma „Problémy výuky regionální geografie a její funkce v současné společnosti“  
(doc. Bičík, doc. Chromý, PřF UK Praha;  doc. Hofmann, PF MU Brno, dr. Nováček, PF JU ČB) 

17:00 – 18:30 Kulatý stůl na téma „Změny demografického chování v 2. polovině 20. století a na začátku 21. 
století“ 
(prof. Mládek, doc. Popjaková, dr. Vančura, PF JU České Budějovice; dr. Káčerová, PrF UK 
Bratislava) 

19:30  Společenský večer   
  
Účastníci odborného semináře (metodičtí garanti) se mohou těšit na diskuse, workshopy 
a prezentace. Nedílnou součástí GEODIDu bude představení činností v rámci projektu 
scienceZOOM2, otestování hotových 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, zejména badatelsky 
orientované vyučování, dále budou diskutovány současné překážky a problémy ve výuce 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. Globální rozvojové vzdělávání v praxi aneb jak atraktivně pracovat s děním 
v současném světě  
Pátek 21. listopadu, 14:30 – 17:00  
 
Globální rozvojové vzdělávání usiluje o to, aby každý byl zodpovědný za svět, ve kterém žijeme. 
V praxi ale učitelé často čelí otázkám, jak složitě vypadající globální témata uchopit. V rámci 
prezentace bychom rádi představili příklady dobré praxe a ukázali, že práce s aktuálním světovým 
děním se není třeba obávat. Naopak může být velmi užitečným nástrojem k podpoře aktivního 
učení a zájmu žáků a studentů o dění ve svém okolí i v jiných částech světa. 
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Cílem aktivity je seznámit pedagogy s obsahem, cíli, principy i metodami výuky GRV na příkladu 
ukázkové hodiny GRV. Absolventi si prohloubí znalosti o současných globálních problémech světa 
i vzájemném propojení celosvětového dění. Seznámí se s efektivními metodami výuky GRV, které 
žákům pomohou těmto souvislostem porozumět a které podněcují touhu přispět svým dílem ke 
změně. Cílem semináře je připravit pedagogy na roli učitele GRV, který má funkci zprostředkovatele 
a faciliátora, žáky vede k samostatnému objevování a komplexnímu poznávání. 
Během interaktivně vedeného bloku se mj. dozvíte, jak připravit výuku tak, aby představovala pro 
studenty otevřené a podnětné prostředí, a připravovala je na budoucí život v rychle se měnícím 
světě a seznámíte se s nabídkou metodické podpory učitelů v rámci projektů programu Varianty. 

 
      Lektor:                                                             Mgr. Blanka Zemanová 

 
  

Blanka Zemanová vystudovala na Pedagogické fakultě 
ZČU obor učitelství: výtvarná výchova a psychologie 
a studium Primární prevence sociálně patologických 
jevů. Od roku 2007 vyučovala výtvarnou výchovu, 
sociální výchovu, psychologii a občanskou nauku na 
Střední odborné škole v Karlových Varech. Lektorovala 
přípravné kurzy na vysokou školu, obor psychologie. Od 
ledna 2012 pracuje ve vzdělávacím programu Varianty 
neziskové organizace Člověk v tísni, kde působí jako 
lektorka a koordinátorka projektů, které se zaměřují na 
měření dopadu výuky na osobnost žáků. 
 

 
 

 
 

  

2. Google Apps pro vzdělávání 
Pátek 21. listopadu, 14:30 – 17:00 
 
V rámci semináře si účastníci vyzkoušejí praktický pohled na využití cloudových nástrojů ve výuce 
zeměpisu (např. Google Disk, YouTube, formuláře, rozšířené vyhledávání a snadná publikace 
informací, on-line spolupráce při výuce aj.). Zároveň budou představeny možnosti, které nabízejí 
současné mobilní technologie pro výuku zeměpisu v praxi s praktickou ukázkou jejich nasazení a 
využití. V neposlední řadě bude zmíněna možnost využití sociálních sítí a infografiky ve výuce 
zeměpisu.  

 
Lektor:                                        Mgr. Martin Lána 

 
 
Martin Lána vystudoval v roce 1999 Pedagogickou fakultu 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (učitelství pro střední 
školy, tělesná výchova – geografie), posléze Technickou univerzitu 
v Liberci, fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická (v roce 
2010 Koordinace v oblasti informačních a komunikačních 
technologií a následně v roce 2012 Rozšiřující studium informatiky 
pro 2. stupeň základní školy). V současné době působí jako 
zástupce ředitele na ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, p. o. 
Řadu let se aktivně věnuje oblasti ICT (rozvoji informační 
gramotnosti) v prostředí školy. V posledních letech pak zejména 
didaktickému využití mobilních technologií (tablety s OS Android) 
v přípravě a výuce učitelů. Působí jako lektor prezenčních i                    
e-learningových kurzů z této oblasti. Má celou řadu zkušeností 
z projektů zaměřujících se na oblast ICT ve vzdělávání. Je členem JŠI 
a zakladatelem GEG Děčín. Zajímá se o praktické využití 
myšlenkových map a vizuálního myšlení ve školním prostředí. 
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3. Problémy výuky regionální geografie a její funkce v současné společnosti 
Pátek 21. listopadu, 15:30 – 16:45 
 
Kulatý stůl bude věnovaný diskusi otázek spojených s výukou regionální geografie na základních, 
středních i vysokých školách, přičemž bude otevřený názorům a námětům všech zúčastněných. 
Diskuze se tak dotkne mj. následujících problémů a otázek: Jaká je úloha regionální geografie 
v současné společnosti? Jaké by v tomto směru měly být znalosti a dovednosti absolventů? V čem 
spočívají slabiny tradiční popisné regionální geografie? Co je tzv. „nová regionální geografie“ a co 
přináší? Jaké jsou nové trendy, přístupy a perspektivy ve výuce regionální geografie? Jak se 
přistupuje k výuce regionálně geografických témat v zahraničí? Jak ve výuce reagovat na aktuální 
změny a dění ve světě? … aj. 
 

Lektor:                                                      RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. 
 
 
Aleš Nováček vystudoval obor Učitelství geografie a historie pro 
střední školy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, 
kde následně pokračoval v postgraduálním studiu oboru sociální 
geografie. Ve stejné době absolvoval několik studijních stáží na 
zahraničních univerzitách ve Vídni, Bonnu, Mariboru a Bambergu. 
Podílel se mj. na několika vědeckých projektech podporovaných 
GA UK týkajících se periferních oblastí, regionální identity 
a integrace Česka do EU a na vědeckých aktivitách Centra pro 
výzkum otázek regionální a politické geografie (REGPOL) a Centra 
pro výzkum v kulturní a historické geografii (KUHIG) při PřF UK. Od 
roku 2010 působí na Katedře geografie Pedagogické fakulty JU 
v Českých Budějovicích. Je autorem monografie „Dualita Evropy: 
historickogeografická analýza“ a řady dalších publikací věnujících 
se otázkám historické geografie a dlouhodobého vývoje polarizace 
prostoru v Evropě, střední Evropě, Česku, Jihočeském kraji a na 
Vysočině.  
 

 

 

4. Změny demografického chování v 2. polovině 20. století a na začátku 21. 
století 
Pátek 21. listopadu, 17:00 – 18:30 
 
Premenám demografického správania sa dostalo veľkej pozornosti viacerých vedných disciplín 
(demografia, sociológia, demogeografia) a mimoriadne sa o ne zaujíma i spoločenská prax. Najskôr, 
a to od 70. rokov 20. storočia, sa zmeny prejavili v demografickom správaní obyvateľstva krajín 
západnej a severnej Európy, neskôr boli identifikované v regiónoch strednej, východnej a južnej 
Európy. Zmeny sa výrazne prejavujú v troch oblastiach: reprodukčné správanie, starnutie 
obyvateľstva a rodinné správanie.  
V oblasti reprodukčného správania dochádza k poklesu intenzity pôrodnosti a plodnosti, miery 
reprodukcie klesajú pod záchovnú hranicu. S poklesom plodnosti a reprodukcie súvisí aj proces 
starnutia obyvateľstva (zdola). Starnutie populácie sa súčasne prejavuje rastom početnosti 
a podielu starších vekových kategórií (starnutie zhora).Veľké premeny sa uskutočňujú i v oblasti 
rodinného správania (formovanie a rozpad rodiny). Odďaľuje sa uzatváranie manželstva, narastá 
podiel slobodných, rozširujú sa kohabitácie, zmenšuje sa veľkosť rodín, narastá rozvodovosť.  
Teoretickú koncepciu explanácie zmien demografického správania predstavuje model druhého 
demografického prechodu. Vhodnou teoretickou bázou pre vysvetlenie zmien rodinného správania 
je teória civilizačných, osobitne tzv. Tretej vlny. 
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V príspevku sú analyzované zmeny demografického správania populácie Európy, pričom osobitný 
zreteľ je kladený na poznanie vývoja správania obyvateľstva Českej republiky a Slovenskej republiky. 
Demografické správanie obyvateľstva je akýmsi barometrom stupňa vývoja spoločnosti. Ide 
o aspekt sociálnych prejavov, ktorý je napriek komplikovaným súvislostiam a väzbám, významný 
a vhodný na bližšie poznávanie a identifikovanie už deťmi základných, tiež stredných škôl. Učiť sa 
a pozorovať príčiny a prejavy zmien demografického správania u nás, hľadať ich schémy a vzorce, aj 
na základe uvedomovania si a poznania príkladov z vlastného okolia, je zároveň téma, ktorá môže 
byť pre deti zaujímavá a príťažlivá. Príspevok prezentovaný v rámci okrúhleho stola má ambíciu 
pomôcť učiteľom zatraktívniť výuku odpovedajúcich tém na hodinách zemepisu. A to cestou 
navádzania žiakov nielen pasívne prijímať a memorovať poznatky, ale žiakov aj aktívne zapájať do 
bádania, uvažovania. Viesť ich zisťovať, poznávať, hodnotiť a prezentovať demografické poznatky. 
Počas diskusie v rámci okrúhleho stola si učitelia budú môcť vyskúšať niektoré metódy 
demografického skúmania na základe použitia rôznych poskytnutých tabuľkových, grafických 
a mapových podkladov, absolvujú komentovaný demografický kvíz, vyskúšajú si hľadať a získajú 
prehľad o zdrojoch demografických dát a pod. Tým sa budú ako účastníci diskusie aktívne podieľať 
na formulovaní a hodnotení demografických procesov. Ponúknuté druhy aktivít budú môcť 
aplikovať pri práci so žiakmi aj na vlastných hodinách zemepisu. 
 
 

Lektor:                                                 Prof. RNDr. Jozef Mládek, Dr.Sc. 
 

Patrí medzi významné osobnosti súčasnej slovenskej aj 
českej geografie. Od roku 2013 je profesorom na katedre 
geografie Pedagogickej fakulty v Českých Budějoviciach. 
Univerzitné štúdium absolvoval na Prírodovedeckej fakulte 
UK v Bratislave v odbore Gegrafia a kartografia, 
špecializácia ekonomická geografia a učiteľstvo 
matematika-geografia. Vedeckú ašpirantúru ukončil v roku 
1972 a venoval problematike lokalizácie priemyslu na 
strednom Považí. V roku 1979 sa habilitoval na Katedre 
ekonomickej geografie PriF UK v Bratislave. Dizertačnú 
prácu (Teritoriálne priemyselnú útvary Slovenska) 
obhajoval v roku 1988 a získal vedeckú hodnosť DrSc. 
V roku 1997 mal inauguráciu a na Prírodovedeckej fakulte 
UK získal titul profesor. Vedecko-výskumná orientácia prof. 
Mládeka bola na začiatku zameraná na problematiku 
vidieckych sídiel, najmä na ich funkčnú typológiu. Neskôr 

sa dlhšie obdobie venoval otázkam lokalizácie a rozmiestnenia priemyslu v rôznych regiónoch Slovenska 
(Stredné Považie, Horehronie, Záhorie, Zemplín a ďalšie). Určitým záverom uvedeného štúdia je monografia 
Teritoriálne priemyselné útvary Slovenska. Ostatné obdobie sa vo výskume venuje geografii obyvateľstva 
a demografii. Mnohé zo svojich výsledkov uplatnil v rozsiahlom kolektívnom diele Atlas obyvateľstva Slovenska 
a Demogeografická analýza Slovenska. Jeho publikačná činnosť zahŕňa 150 domácich a 85 zahraničných 
publikácií, desiatky učebných textov. Bol riešiteľom 12 vedeckých projektov. Viac ako päť desiatok rokov sa 
venuje pedagogickej činnosti, zameranej na disciplíny humánnej geografie, v poslednom období hlavne na 
demogeografiu. Viedol 160 diplomových a bakalárskych prác, 2 rigorózne a 12 dizertačných prác. 

 
 

Lektor:                                        Mgr. Marcel Káčerová, PhD. 
 
Absolventka magisterského štúdia, odbor Geografia a kartografia, na Prírodovedeckej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave (1999-2004). Doktorandské štúdium ukončila na tej istej univerzite v odbore 
Humánna geografia so zameraním na geografiu obyvateľstva (2004-2008). Po skončení štúdia nastúpila na 
Katedru humánnej geografie a demografie. V pedagogickej oblasti sa orientuje na predmety z oblasti 
demogeografie a demografie (Demogeografia a demografia I, II, Demografická analýza, Priestorová mobilita 
obyvateľstva, Demografické štruktúry). V týchto smeroch vedie každoročne mnohé bakalárske a diplomové 
práce. Aj vo vedeckej aktivite sa venuje štúdiu viacerých okruhov z oblasti demografie. Ako členka výskumných 
kolektívov riešila najmä problematiku zmien vekových populačných štruktúr (starnutie obyvateľstva), pričom 
sa prezentuje mnohými publikáciami a aplikáciami nových, originálnych metód výskumu. V poslednom období 
publikovala viaceré práce so zameraním na komparáciu procesov starnutia obyvateľov Českej a Slovenskej 
republiky. V jej výskumnej orientácii sú aj otázky priestorovej mobility obyvateľstva, kvality života obyvateľstva 
s osobitným zreteľom na život seniorov.  
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Lektor:                                        doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD. 
 
Je slovenská geografka pôsobiaca v Českej republike. Jej pedagogická a vedecká aktivita zahŕňa 
70 publikačných jednotiek, z toho 1 monografia, 46 vedeckých prác, 4 učebné texty ai., na ktoré registruje viac 
ako sto citácií. Je spoluriešiteľkou 7 vedeckých projektov. Ako vysokoškolská učiteľka pôsobí 14 rokov, viedla 
viac 30 diplomových a bakalárskych prác. Habilitovala sa v odbore Geografické vedy na Prešovskej univerzite 
v Prešove v r. 2007. V rokoch 1982-1987 študovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského 
v Bratislave, špecializácia socioekonomická geografia (diplomantka prof. Ivaničku). Po dokončení 
vysokoškolského štúdia začala pracovať na východnom Slovensku. Na vysunutom pracovisku Geografického 
ústavu Slovenskej akadémie vied v Košiciach, kde robila až do jeho zrušenia v roku 1991, participovala na 
výskume sociálnych a ekonomických štruktúr Východoslovenskej nížiny. V rokoch 1992-2001 pôsobila ako 
odborná asistentka na katedre geografie v Prešove (v rámci UPJŠ, neskôr Prešovskej univerzity) a v r. 2001 
obhájila dizertačnú prácu (školiteľ prof. Mládek) na PriF UK v Bratislave. Zameriavala sa predovšetkým na 
štúdium priebehu transformačných procesov v priemysle regiónu Šariša po páde socialistického politického 
a ekonomického systému v Československu koncom r. 1989. Na svojej alma-mater, katedre humánnej 
geografie v Bratislave medzi r. 2005-2007 pôsobila na oddelení demografie a demogeografie a výskumne 
riešila otázky vnútornej a zahraničnej migrácie obyvateľstva. V súčasnej dobe pracuje ako docentka na katedre 
geografie v Českých Budějoviciach. Jej výskum je orientovaný na štúdium populačných a priemyselných 
štruktúr južných Čiech. 

 
 
 

Lektor:                                        Mgr. Michal Vančura, Ph.D. 
 
Děkan Pedagogické fakulty JU a šéf Asociace děkanů pedagogických fakult ČR. Člen několika odborných komisí 
a redakčních rad. Po svých vysokoškolských studiích (1990-1995) a interní aspirantuře (1995-1997) na 
brněnské Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity pracuje od r. 1998 až dosud na katedře geografie 
Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích. Disertační práci zpracoval u doc. Touška a obhájil v roce 2002. 
V rámci pedagogické činnosti na akademické půdě garantuje a přednáší kurzy ze sociální a regionální geografie, 
terénní cvičení, exkurze. Vedl desítky diplomových a bakalářských prací. Vychoval a významně ovlivnil odborní 
růst generace úspěšných učitelů i nynějších kolegů především v regionu jižních Čech. Jeho výzkum je zaměřen 
na transformační procesy, které probíhaly v českém průmyslu po roce 1989. Zabýval se zejména problematikou 
role zahraničních investic v průmyslu. Je autorem desítek vědeckých studií, učebních textů, spoluautorem VŠ 
učebnice z ekonomické a sociální geografie, koordinátorem, vedoucím řešitelem a řešitelem 4 vědeckých 
projektů.  
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