
 

 

Vážené kolegyně a kolegové, 

dovolujeme si Vás pozvat na již tradiční 23. ročník semináře pro 

učitele geografie základních a středních škol. Náplní semináře 

budou přednášky našich odborníků, i v letošním roce Vám tedy 

nabízíme možnost vzdělání, rozšíření obzorů, ale také 

společenské setkání geografů z celého kraje. Věříme, že se 

sejdeme znovu v hojném počtu.   

Za kolektiv katedry 

prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. 

Vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje 

 

Ostrava, čtvrtek 1. února 2018 



  

Datum:   čtvrtek 1. února 2018 

Místo konání:  Ostrava, Chittussiho 10, učebna M 427 

Poplatek:  zdarma 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 
8.00 – 8.30   Prezence účastníků – atrium 

8.30 – 9.00  Prezentace učebnice Hospodářský zeměpis (prof. Vladimír Baar) 

9.00 – 10.30 Jak jsou krajiny Kazachstánu, Patagonie a Krymu ovlivněny globální změnou 

klimatu? (doc. Jan Hradecký) 

10.30 – 11.15 Občerstvení v atriu 

11.15 –  12.45  Rwanda očima geografa (Mgr. Jan Macháček) 

 

Během občerstvení i po programu volná diskuse se všemi přednášejícími.  

 

Zájemci, prosíme, vyplňte přihlášku a zašlete ji do 29. ledna 2018 na email: geografie@osu.cz. 

Garant akce: prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.   
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prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. 

Ostravská Univerzita, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

Prezentace učebnice Hospodářský zeměpis 

Nabídka středoškolských učebnic geografie není na českém trhu široká, většina studentů je nepoužívá, 

proto se také nakladatelství nehrnou do vydávání nových položek. Stálicí je však Nakladatelství České 

geografické společnosti, které nabízí Hospodářský zeměpis nejen pro obchodní akademie. Oba díly 

prošly inovacemi, jeden z autorů Vám přiblíží jejich podobu.  

 

 

doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D  

Ostravská univerzita, Katedra fyzické geografie a geoekologie 

Děkan Přírodovědecké fakulty 

Jak jsou krajiny Kazachstánu, Patagonie a Krymu ovlivněny globální změnou klimatu? 

Jak jsou krajiny Kazachstánu, Patagonie a Krymu ovlivněny globální změnou klimatu? Jak nám může 

studium dob minulých pomoci k pochopení budoucího vývoje, ptá se fyzický geograf.   



 

 

 

 

Mgr. Jan Macháček 

Ostravská univerzita, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

Rwanda očima geografa 

Rwanda je jedním z nejmenších a také nejlidnatějších států v Africe. Místní jí rádi říkají země tisíců 

kopců, ostatní ji označují Švýcarskem Afriky také díky nejmenší míře korupce na celém kontinentu. 

Jak vypadá země, ve které v roce 1994 proběhla jedna z největších genocid od druhé světové války? 

Jakým způsobem se těží minerály používané pro výrobu mobilních telefonů?  


