
 
 

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY SOUČASNÉHO SVĚTA POHLEDEM GEOGRAFIE 

Tisková zpráva 

Dny geografie je název pro popularizačně vzdělávací akci, jejímž záměrem je veřejnosti připomenout 
důležitost geografického vzdělávání. Česká geografická společnost se tak připojuje k tradičním 
mezinárodním akcím, jako jsou Geography Awareness Week, GIS Day a Day of Geography. Akce probíhá 
každoročně po celém Česku a je určena široké veřejnosti. Do programu se zapojují nejen všechna univerzitní 
geografická pracoviště, ale i další instituce, jako jsou knihovny, základní či střední školy, neziskové organizace 
aj. 

Pro letošní ročník Dnů geografie je připraveno 101 akcí rozmanitých svou formou i tematickým zaměřením, 
které se budou konat v 11 městech Česka od Prahy až po Jáchymov v Krušných horách či Úpici v Podkrkonoší. 
Téměř polovinu (42) pořádaných akcí tvoří 
odborné přednášky, zájemci se však mohou 
zúčastnit 7 exkurzí, shlédnout 6 výstav či 4 
komentované projekce filmů a nespočet dalších 
aktivit umožňující všem stát se alespoň na 
okamžik geografem.  

Mezi největší lákadla tohoto ročníku se řadí 
pražská „Mezinárodní migrace jako realita i 
hra“, ostravská „Anexe Krymu a její důsledky“, 
olomoucká „Pocitová mapa“ či ústecká „Papua-
Nová Guinea aneb Z doby kamenné do 
kyberprostoru“. Z široké nabídky akcí si může 
vybrat každý, ať má zájem o odbornou 
přednášku, či o zábavnou hru. 

 

Podrobné informace včetně programu: http://www.dnygeografie.cz   
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Co je to geografie?  

Geografie představuje jeden z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů, který dosahuje výborných výsledků i na 
mezinárodní úrovni. Podle britské společnosti Quacquarelli Symonds například geografové z Přírodovědecké 
fakulty Univerzity Karlovy již po 4. se umístili v první stovce nejlepších mezi cca 3 500 univerzitami. Geografie 
jako věda se zabývá rozložením jevů a procesů v prostoru a v čase, přičemž ji zajímá nejen současný stav, ale 
i jeho historické příčiny a budoucí důsledky. Představa o tom, že téměř všichni geografové jsou profesionální 
cestovatelé, je mylná a zavádějící. Devizou geografů je, že jsou schopni pomocí sofistikovaných metod 
sociálně geografické i fyzicko-geografické jevy sledovat v prostoru a ve vzájemných vazbách i hodnotit 
prostorové dopady různých jevů na společnost a přírodu. 

16. – 27. 11. 2015 

Místa konání akcí Dnů geografie v roce 2015. 

http://www.dnygeografie.cz/
http://is.cuni.cz/webapps/whois2/osoba/1806866663173942

