
Jihočeská pobočka České geografické společnosti a katedra geografie Pedagogické fakulty 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích si vás dovolují pozvat na  

výroční konferenci České geografické společnosti s názvem 

 
„Geografické myšlení jako 

aktuální společenská výzva“ 
 
 

Konference proběhne ve dnech 5. – 7. září 2016 v kampusu  
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 



Úvodní slovo 
 
Vážené členky a vážení členové České geografické společnosti, vážení přátelé geografie, 
 
od XXIII. sjezdu České geografické společnosti a 16. Kongresu slovenskej geografickej spoločnosti konaných v Praze již uplynuly dva roky. 
Dovolte nám proto, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na další výroční konferenci České geografické společnosti, která se bude konat v 
září 2016 v malebné jihočeské metropoli, v Českých Budějovicích. Výroční konferenci organizuje jihočeská pobočka ČGS ve spolupráci s 
katedrou geografie PF JU v Českých Budějovicích, kde má pobočka již tradičně své institucionální zázemí. 
 
Výroční konference se bude konat ve dnech 5. – 7. září 2016 v prostorech kampusu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V určitém 
duchu tak bude navazovat na XXI. sjezd ČGS, který se zde konal v roce 2006. Řada z nás má na tento sjezd dodnes jistě velmi pozitivní 
vzpomínky. Hlavním mottem konference je „Geografické myšlení jako aktuální společenská výzva“. V dnešním dynamicky se měnícím 
světě by měla geografie hrát významnější úlohu, měla by být více otevřená, kritická, aplikační a zároveň více spolupracovat s dalšími vědními 
obory. Doufáme, že se nám na výroční konferenci ČGS v Českých Budějovicích podaří náš vědní obor prezentovat přesně takto. V tomto 
duchu bude organizováno plenární zasedání, přednášky a diskuse u kulatých stolů. 
 
Zároveň vnímáme jako potřebné a nezbytné posilování role výuky zeměpisu na základních, středních a potažmo i vysokých školách. Rádi 
bychom z tohoto důvodu v rámci didaktické sekce konference uspořádali 2. ročník diskusního fóra odborníků geografů a učitelů zeměpisu 
z praxe GEODID II., jehož hlavním tématem by v letošním roce byla Role výuky zeměpisu na pozadí současných světových událostí. Hlavní 
myšlenkou GEODIDU II. je otevřená diskuze učitelů, s přímou vazbou na reálně probíhající výuku zeměpisu, s odborníky/geografy nad 
geografickými tématy, která přináší dnešní doba. Rádi bychom tímto otevřeli konferenci většímu množství účastníků z řad učitelů zeměpisu 
z praxe či studentů učitelských oborů. 
 
Kromě přednáškových a diskusních bloků bude součástí výroční konference další tradiční program - zasedání jednotlivých sekcí ČGS, soutěž 
studentských prací, exkurze po okolí a další. Naším cílem bude připravit pro všechny účastníky cenově dostupnou a smysluplnou konferenci 
v příjemném prostředí a přátelském duchu. Doufáme, že se nám podaří do Českých Budějovic nalákat jak erudované osobnosti naší i 
zahraniční geografie, tak i mladší kolegy, kteří v našem oboru teprve začínají působit. Zároveň doufáme, že výroční konference konaná v 
roce 2016 Českých Budějovicích bude mít stejně pozitivní ohlasy jako konference předchozí. Těšíme se na viděnou v Českých Budějovicích. 
 
Za organizační výbor konference 
doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. 

  



Záštitu nad konferencí převzal 
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. – rektor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
Mgr. Michal Vančura, Ph.D. – děkan Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 
 
 

Vědecký výbor konference 
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. – prezident České geografické společnosti, Univerzita Karlova v Praze 
prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. – Ostravská univerzita v Ostravě 
prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. - Geografický Ústav SAV 
prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc. – Ústav Geoniky AV ČR 
doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. – Masarykova univerzita 
 
 
 

Organizační výbor 
doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
doc. RNDr. Dagmar Popjaková, PhD. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
RNDr. Renata Klufová, Ph.D. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
PhDr. et RNDr. Aleš Nováček, Ph.D. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
Mgr. Jiří Rypl, Ph.D. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 

 
 



Předběžný program 
 
Pondělí 5. září 2016  Příjezd účastníků, registrace 
   Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru geografie 
   Plenární přednášky 
   Jednání Hlavního výboru České geografické společnosti 
 
Úterý 6. září 2016  Jednání v sekcích 
   Společenský večer s rautem 
 
Středa 7. září 2016  Jednání v sekcích 
   Exkurze 
 
 
 

Plenární přednášky 
 
prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. „Možnosti uplatnění fyzické geografie v praxi“ 
 
prof. RNDr. René Matlovič, PhD. „Reflexia hlavných prúdov geografického myslenia slovenskými geografmi“ 
 
doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.  „Oborové didaktiky mají zelenou“ 
 
doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D. „Geografické myšlení jako akutní společenská výzva: diagnóza české (regionální) geografie“ 
 
doc. RNDr. Marián Halás, PhD. „Kvantitativní geografie a její relevance: v pasti tradičních přístupů nebo reflexe nových výzev?“ 
 
 
 
 


