
23. středoevropská geografická konference 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. cirkulář 



                                                                                                                                                                                                                                                                     

   

 

  2  

 

Katedra geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci                           

s Katedrou geografie a regionálného rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity 

Konštantina Filozofa v Nitře a Jihomoravskou pobočkou České geografické 

společnosti si Vás 

dovoluje pozvat na již 

23. středoevropskou geografickou konferenci 

na téma 

 

 

 

Úvodní glosa 

Vážení členové české a slovenské geografické komunity, přátelé geografie, rádi bychom 

vás pozvali na již 23. ročník středoevropské geografické konference. Setkání českých  

a slovenských geografů tradičně probíhající pod regionálním zacílením na středoevrop-

ský prostor. Pravidelná setkání v Brně a v Nitře jsou v současnosti již ojedinělou mož-

ností seznámit se navzájem se širokým přehledem aktivit geografů po obou stranách 

mladé politické hranice. Jednání se budou odehrávat v těchto základních sekcích: Krajina 

jako laboratoř, Užitečná geografie, Digitální geografická data a Geografické vzdělávání. 

Stále aktivnějšímu geografickému dorostu ke vzájemnému poznání a výměně poznatků 

poslouží sekce Mladí geografové. Uvítáme rovněž posterovou sekci s prezentacemi aktu-

álních výstupů z činnosti. Podíváme se také po novinkách ve vybavenosti města Brna              

a neformálně prodiskutujeme další zajímavá témata. 

 

Těšíme se na viděnou v Brně. 

 

Katedra geografie 

Pedagogická fakulta  

Masarykova univerzita  
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Základní informace 

Místo konání: Katedra geografie, Pedagogická fakulta Masarykova univerzita 

Brno, Poříčí 7, 603 00 Brno   

 

Termín konání: 8.–9. října 2015 

 

Registrace:  od 11. března do 31. července 2015  

 

Registrační poplatek: V řádném termínu splatnosti, tj. do 31. července 2015 

 balíček A (aktivní účast s publikací příspěvku a dis-

kusním společenským večerem) 2 500,- Kč 

 balíček B (aktivní účast bez publikace příspěvku                 

s diskusním společenským večerem) 1 200,- Kč 

Po termínu splatnosti, tj. od 1. 8. 2015 do registrace 

 balíček C (pasivní účast bez publikace příspěvku                   

s diskusním společenským večerem) 1 500,- Kč 

 balíček D (pasivní účast) 500,- Kč 

Faktura se vygeneruje po úspěšné registraci. 

Webové stránky pro registraci: http://geokonference.ped.muni.cz/registrace  

 

Harmonogram:  Čtvrtek  8. října 2015   

 Registrace 8:30–10:00 hod. 
 Přednášky v plénu 10:15–11:15 hod.  
 Odborné sekce a diskuze 11:15–16:30 hod. 
 Od 18:00 hod. diskusní společenský večer 

 

Pátek 9. října 2015  

 Odborné sekce a diskuze 9:00–12:00 hod. 
 Závěr konference a přijetí závěrů 12:00–12:30 hod. 
 

http://geokonference.ped.muni.cz/registrace
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Tematické sekce 

 

 

 

 

 

 

 

Více informací na: http://geokonference.ped.muni.cz/tematicke-sekce  

 

Informace pro příspěvky 

 Zaslání abstraktu příspěvku v češtině a v angličtině (max. 1000 znaků) bude 
součástí elektronické registrace a poslední možný termín registrace uplyne 31. 
července 2015.  

 Deadline pro zaslání konferenčního příspěvku je stanoven na 31. července 
2015. Příspěvky posílejte na e-mail: lnenicka@ped.muni.cz. Příspěvek zasílejte 
ve formátu Microsoft Word zpracovaný podle šablony, kterou naleznete na webu 
konference. Nejpozději do tří pracovních dnů po zaslání příspěvku Vám přijde 
potvrzení (na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci) od 
programového výboru o jeho obdržení. 

 Příspěvky pro publikaci jsou vyžadovány v anglickém jazyce. 

 Příspěvky by svým charakterem měly odpovídat tzv. working papers, tzn. 
článkům informujícím o probíhajícím výzkumu, podávající předběžné nebo dílčí 
výsledky. 

 Sborník bude vydán tištěné verzi. V případě velkého zájmu o publikování 
příspěvku bude vydána také verze na CD. O zařazení do tištěné podoby nebo na 
CD rozhoduje programový výbor konference.  

 Sborník bude, stejně jako dva předchozí ročníky, zaslán k hodnocení na WoS.               

S ohledem na tuto skutečnost, zohledněte prosím v seznamu literatury a citačním 

aparátu cizojazyčnou literaturu. 

Krajina jako 

laboratoř 

Geografické 

vzdělávání 

Užitečná 

geografie 

Digitální 

geografická 

data 

Mladí 

geografové 

Posterová 

sekce 

http://geokonference.ped.muni.cz/tematicke-sekce
mailto:lnenicka@ped.muni.cz


                                                                                                                                                                                                                                                                     

   

 

  5  

 

Informace pro přednášející 

 Na základě zaslaného abstraktu příspěvku budou vybrány příspěvky                                

k přednesení. Nevybrané příspěvky budou taktéž publikovány v tištěném 

sborníku. 

 Pro prezentaci vyzvaných příspěvků je vyhrazeno max. 15 minut + 5 minut 
diskuze. Předsedající v sekcích budou mít k dispozici barevné karty, pomocí nichž 
budou hlídat časový limit prezentujících. Prosíme autory o dodržení časového 
harmonogramu. 

 Prezentace bude zpracována nejlépe ve formátu .ppt o max. délce 20 slaidů.   

 Pro ulehčení časového harmonogramu v tematických sekcích prosíme 
prezentující o nahrání prezentace max. 5 min. před zahájením tematické sekce do 
počítače v příslušné učebně, kde bude na ploše monitoru zřízena zvláštní složka.   

 Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina.  

 

Informace pro posterovou sekci 

 Posterová sekce se uskuteční na chodbách PdF MU po oba dva dny konání 
konference.  

 Registrace posteru probíhá pomocí elektronického formuláře obdobně jako                  
u článku, je nutné vyplnit název, abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém 
jazyce. 

 Doporučený formát: A0 (841 x 1189 mm) nebo menší. 

 Postery lze doručit osobně v den konference, budou vyvěšeny v průběhu 
konference. 

 

 

Exkurze 

 V pátek 9. října 2015 bude od 13 hod. organizována exkurze do VIDA! science 
centra v Brně na výstavišti (cca 500 m od místa konání). VIDA! Více na: 
http://vida.cz/    

 Vstupné na exkurzi je ve výši 130 Kč (vstup do centra).  

 Případný zájem o exkurzi je nutné v registračním formuláři potvrdit zaškrtnutím 
příslušného pole.   

 Další možnosti na ne organizovanou exkurzi v městě Brně: 

o Labyrint pod Zelným 
trhem 

o Kostnice u sv. Jakuba 

o Mincmistrovký sklep 

o Jurkovičova vila 

o Vila Tugendhat  

http://vida.cz/


Doplňující informace 

Stravování 

 Během konferenčních dnů formou coffee breaku. Na společenském 

večeru zajištěn studený i teplý bufet.   

Ubytování  

 Ubytování si zajišťují účastníci individuálně. Brno má dostatek ubytovacích 

kapacit různé cenové úrovně i kvality služeb.  

 

 Pro inspiraci můžete využít následující: 

o Hotel Garni Vinařská 

o Hotel A-AUSTERLITZ 

o Hotel Voroněž I. 

o Hotel Voroněž II. 

  

Všechny hotely jsou dostupné od budovy Pedagogické fakulty do 20 minut. Další 

možnosti ubytování si můžete vyhledat na webových stránkách turistického 

informačního centra města Brna. 

 

 

Organizační výbor konference 

 
Programový výbor 

 doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. (KGe PdF MU; předseda Jihomoravské pobočky 
ČGS)  

 PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D. (KGe PdF MU) 

 doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. (KGe PdF MU) 

 doc. RNDr. Alena Dubcová, CSc. (KGRR FPV UKF) 

 doc. PhDr. RNDr. Martin Boltižiar, PhD. (KGRR FPV UKF) 

 doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD. (KGRR FPV UKF) 

 

Oganizační výbor 

 Kateřina Hönigová, PdF MU 

 Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., PdF MU 

http://www.skm.muni.cz/ubytovani.php?akce=39
http://www.austerlitzhotel.cz/
http://www.hotel-voronez-brno.eu/
http://www.hotel-voronez-ii-brno.az-ubytovani.com/
http://www.gotobrno.cz/ubytovani/og49
http://www.gotobrno.cz/ubytovani/og49
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 Mgr. Darina Mísařová, Ph.D., PdF MU 

 RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., PdF MU  

 

Důležité kontakty 

 

Webové stránky konference: http://geokonference.ped.muni.cz/  

 

 

Garant konference: 

Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D. 

katedra geografie  

Pedagogická fakulta 

Masarykova univerzita Brno 

tel. +420 549 494 993 

e-mail: lnenicka@ped.muni.cz  

 

 

 

 

Těšíme se na viděnou v Brně! 

http://geokonference.ped.muni.cz/
mailto:lnenicka@ped.muni.cz

