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GISPORTAL.CZ INFORMUJE O DĚNÍ NEJEN VE SVĚTĚ
GEOINFORMATIKY
GISportal.cz vznikl v březnu 2011 jako projekt studentů katedry
geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. Postupem
času se tým redakce rozrostl o zástupce i z dalších univerzit
a jiných organizací z Česka i Slovenska. Cílem portálu je přinášet
kvalitní, nezávislé a aktuální informace z české, slovenské
i mezinárodní geoinformační komunity, publikovat populárně
naučné články a reportovat z domácích i zahraničních konferencí
o geoinformatice, kartografii a geovědách obecně.
GISportal.cz také nabízí širokou nabídku pracovních pozic
(www.gisportal.cz/pracovni-nabidky), které jsou často ušité
na míru studentům nebo čerstvým absolventům geografických
a geoinformatických oborů. Pokud máte zájem o propagaci
svého výzkumu, knihy či konference, neváhejte kontaktovat
redakci na redakce@gisportal.cz.
www.gisportal.cz
www.facebook.com/GISportal

Marada, M., Řezníčková, D., Hanus, M. a kol. (2017):
KONCEPCE GEOGRAFICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ.
Univerzita Karlova, Masarykova univerzita. Praha.
Co lze v dnešní době považovat za specifický přínos geografie
pro všeobecné vzdělávání? Podle kterých kritérií vybírat
oborově specifické očekávané výsledky učení žáků? Jak stanovit základní učivo? Odpovědi jsou formulovány jak obecně
v první části metodiky, kdy je vysvětlena celková koncepce
geografického vzdělávání, tak
i prostřednictvím konkrétních
příkladů obsahové specifikace
a modelových výukových
hodin v druhé části. Celkový
návrh je prezentován v tištěné
formě a také formou databáze
na webu www.eGeografie.cz.


MAPOVÁ WEBOVÁ APLIKACE WORLD’S CONFLICTS
Základní přehled informací o největších (nejzávažnějších)
a stále trvajících světových konfliktech podává mapová aplikace
World’s Conflicts. Na podkladové mapě světa jsou umístěny
diagramy s danými regiony či místy, kde se konflikt odehrává.
Po kliknutí na diagram se zobrazí okno s informacemi o povaze
konfliktu, název dotčeného území, letopočet započetí konfliktu, současný stav konfliktu i počet obětí a další dopady konfliktu pro společnost, politickou situaci v regionu nebo i okolní
přírodu a krajinu. Velikost diagramu odpovídá stáří konfliktu.
Z kartografického hlediska jde o poněkud nevhodný způsob
využití velikosti diagramu pro zobrazení nějaké informace,
ale i přesto je jednoduchá mapová aplikace World’s Conflicts
velmi vhodným nástrojem pro získání představy o prostorovém
rozložení konfliktů ve světě. Aplikace je skvělým zdrojem základních informací o povaze a dopadech konfliktu, které podává
stručnou, ale věcnou formou, velmi dobře využitelnou ve výuce.
https://emmeline.carto.com/viz/b69015da-136a-11e5-a64a0e43f3deba5a/embed_map


Havlíček, T., Klingorová, K., Lysák, J. a kol. (2018): ATLAS NÁBOŽENSTVÍ ČESKA. Karolinum, Praha. ISBN 978-80-246-3794-5.
Atlas náboženství Česka představuje první rozsáhlou a ucelenou
geografickou analýzu náboženské krajiny Česka a jejích proměn
od počátku transformace společnosti po roce 1989. Je rozdělen
do tří částí: první část seznamuje s regionálním rozložením
vybraných náboženských skupin obyvatel, druhá se zaměřuje
na rozmístění sakrálních objektů v krajině na příkladu deseti
modelových území a třetí část
analyzuje souvislosti náboženství a vybraných prostorových, socioekonomických
a demografických jevů. Atlas
vysvětluje prostorové aspekty
religiozity české společnosti
a reflektuje její minulý i současný vývoj.



Geograﬁcký kalendář

ANALYZUJTE VÝSLEDKY PREZIDENTSKÝCH VOLEB
NA MAPOVÉM PORTÁLU MAPA ČESKA
Vytvořte si vlastní interaktivní tematickou mapu výsledků
prvního i druhého kola prezidentských voleb a analyzujte ji!
S využitím mapového portálu www.mapaceska.cz to jde snadno.
Mapový portál Mapa Česka byl vytvořen v roce 2014 v rámci
bakalářské práce Václava Černíka na Přírodovědecké fakultě
Univerzity Karlovy. Po obhájení v červnu 2014 je postupně
funkcionalita dále rozšiřována. Portál umožňuje a usnadňuje
široké veřejnosti, zejména pak žákům středních škol a gymnázií,
tvorbu jednoduchých tematických map Česka nebo jeho částí.
Uživatelé mohou používat vybrané vrstvy administrativních
jednotek, k nim si mohou vytvořit vlastní atributy a snadno
vytvářet vlastní kartogramy, mapy s kvalitativními areály
a kartodiagramy.
Pracovní list do výuky: www.mapaceska.cz/doc/volby2018.pdf

DEN ZEMĚ 22. DUBNA
Den věnovaný Zemi se každoročně koná 22. dubna. První Den
Země byl slaven 22. dubna 1970 v San Francisku. Tato oslava
byla pravděpodobně zamýšlena nejen jako ekologicky zaměřený
svátek, ale i jako levicově orientovaný happening bojovníků
proti válce ve Vietnamu. OSN začala tento svátek slavit o rok
později (1971). V roce 1990 se k Americe připojil i zbytek světa
a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. Dnes slaví Den
Země více než miliarda lidí ve více než 193 státech světa. Den
Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé
společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.
Seznam akcí konajících se u příležitosti Dne Země v Česku
najdete na www.denzeme.cz.
Kdy a kde: 22. dubna 2018 (vychází na neděli, mnoho akcí se
tak bude konat například už v pátek 20. dubna 2018) na mnoha
místech v Česku.
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