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C – Pravidla pro vytváření studijních plánů a státní závěrečná zkouška
Vysoká škola
Součást vysoké školy
Název studijního programu
Název studijního oboru

č.

Název předmětu

1

Předměty povinné
Úvod do studia a geografický
proseminář

2

Univerzita Karlova v Praze
Přírodovědecká fakulta
Geografie
Geografie a kartografie
rozsah způsob
zak.

druh
před.

kred.

1/2

Z

P

4

Matematická geografie

2/2

Z+Zk

P

5

3
4
5
6
7
8

Statistika
Kartografie
Tělesná výchova I
Meteorologie a klimatologie
Ekonomická geografie
Hydrologie

2/2
3/2
0/2
2/0
4/0
2/0

Z+Zk
Z+Zk
Z
Zk
Zk
Zk

P
P
P
P
P
P

5
7
1
4
8
4

9
10
11
12

Regionální rozvoj a regionální politika
Základy geoinformatiky
Tematická kartografie
Metody ve fyzické geografii I A

2/0
1/2
1/2
0/1

Zk
Z+Zk
Z
Z

P
P
P
P

4
4
4
2

13
14
15
16
17
18
19

Tělesná výchova I
Letní kurz TV I
Zimní kurz TV
Letní kurz TV II
Pedogeografie a biogeografie
Sociální geografie
Geomorfologie

0/2
týden
týden
týden
2/0
4/0
3/0

Z
Z
Z
Z
Zk
Zk
Zk

P
P
P
P
P
P
P

1
1
1
1
4
8
5

20
21
22

Fyzická geografie ČR
Geoinformační systémy
Metody ve fyzické geografii I B

2/0
2/2
0/1

Zk
Z+Zk
Z

P
P
P

4
5
2

23
24
25
26
27
28
29
30

Tělesná výchova II
Politická a regionální geografie
Sociální geografie ČR
Regionální geografie Evropy
Metody v SG I
Tělesná výchova II
Dálkový průzkum Země
Životní prostředí člověka

0/2
2/0
2/0
3/0
0/2
0/2
2/2
2/1

Z
Zk
Zk
Zk
Z
Z
Z+Zk
Z+Zk

P
P
P
P
P
P
P
P

1
4
4
5
4
1
5
5

2/0
0/4
0/0
0/6
týden

Zk
Z
Z+Zk
Z
Z

P
P
P
P
P

4
4
1
8
3
133

31 Krajinná ekologie
32 Seminář k bakalářské práci
33 Zkouška z cizího jazyka
34 Bakalářský projekt
35 Geografická exkurze
Celkem kreditů za povinné předměty
Předměty povinně volitelné
1
2

Základy geologie pro geografy
Matematika C

2/1
2/2

skupina 1
Z+Zk
PV
Z+Zk
PV

5
4

vyučující
dr. Fialová, doc. Chromý,
dr. Jančák, Mgr. Kabrda,
dr. Kliment, doc. Vilímek
dr. Engel, dr. Hartvich, prof.
Kalvoda, dr. Křížek, dr. Šobr
doc. Zvára
dr. Hudeček
KTV
dr. Müller
prof. Pavlínek
prof. Janský; dr. Kocum,
dr. Šobr
doc. Blažek, dr. Perlín
dr. Štych
dr. Hudeček, dr. Lysák
dr. Šobr, dr. Matoušková,
dr. Müller
KTV
KTV
KTV
KTV
dr. Šefrna
doc. Čermák, doc. Drbohlav
prof. Kalvoda, dr. Engel,
dr. Křížek
dr. Romportl
doc. Kolář, dr. Štych
dr. Chuman, dr. Engel,
dr. Křížek, dr. Treml, dr. Šefrna
KTV
dr. Tomeš
doc. Čermák, dr. Jančák
dr. Havlíček, doc. Vilímek.
doc. Ouředníček
KTV
doc. Kolář, dr. Kupková
dr. Matějček, dr. Spilková,
Mgr. Treml
doc. Lipský
vedoucí práce
ÚJOP
vedoucí projektu
dr. Havlíček, dr. Chuman

doc. Kachlík, dr. Hajná
dr. Štědrý

dopor.
úsek st.
1 ZS
1 ZS
1 ZS
1 ZS
1 ZS
1 LS
1 LS
1 LS
1 LS
1 LS
1 LS
1 LS
1 LS
1-3 LS
1-3 LS
1-3 LS
2 ZS
2 ZS
2 ZS
2 ZS
2 ZS
2 ZS
2 ZS
2 LS
2 LS
2 LS
2 LS
2 LS
3 ZS
3 ZS
3 ZS
3 ZS
3 ZS
3 LS
3 LS

1 ZS
1 ZS, LS

3

Fyzika Země

3/0

Zk

PV

4

4

Základy ekonomie pro geografy

1/1

Z

PV

3

5

1/1

Z+Zk

PV

4

6
7
8
9
10
11

Výpočetní technika ve fyzické
geografii
Teorie sociální geografie
Teorie regionálního rozvoje
Sociologie
Úvod do programování
Vizualizace prostorových dat
Sociogeografické regionální systémy

2/1
2/1
1/1
2/2
2/4

Z+Zk
Z+Zk
Z
Z+Zk
Z+Zk
Z+Zk

PV
PV
PV
PV
PV
PV

5
4
3
4
4
6

12

Statistická analýza dat I

2/2

Z

PV

4

13

Metody ve fyzické geografii II

0/2

Z

PV

5

14
15
16
17
18
19

Oceánografie
Principy databází
Vytváření rámcových dat
Metody v SG II
Tvorba map
Oborová praxe

2/0
2/4
2/3
0/2
2/2
2
týdny

Zk
Z+Zk
Z+Zk
Z
Z+Zk
Z

PV
PV
PV
PV
PV
PV

4
4
4
4
4
6

minimální počet kreditů ze skupiny 1
20

Seminář z fyzické geografie

21 Seminář ze sociální geografie
22 Seminář z geoinformatiky
minimální počet kreditů ze skupiny 2

2/2

skupina 2 (semináře)
0/2
Z
PV
0/2
0/2

Z
Z

PV
PV

3
3
3
3

Terénní cvičení z kartografie
Terénní cvičení z fyzické geografie

skupina 3 (terénní cvičení)
týden
Z
PV
3
5 dní
Z
PV
3

25

Terénní cvičení ze sociální geografie

týden

PV

minimální počet kreditů ze skupiny 3
26
27
28
29
30
31

Afrika
Latinská Amerika

Severní Amerika
Polární oblasti
Fyzická geografie Asie
Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické
geografie Asie
32 Fyzická geografie Slovenska
33 Socioekonomická geografie Severní
Ameriky
minimální počet kreditů ze skupiny 4

1-2 LS

prof. Hampl, dr. Novotný
doc. Blažek
Mgr. Čermák
ing. Bayer
ing. Štefanová
prof. Hampl, doc. Chromý,
dr. Marada
doc. Dzúrová, dr. Netrdová,
dr. Spilková
dr. Engel, dr. Hartvich,
dr. Huth, dr. Chuman,
dr. Křížek, dr. Matoušková,
dr. Šefrna, dr. Šobr,
Mgr. Treml
prof. Janský
ing. Kocan
ing. Štefanová
dr. Jančák, doc. Ouředníček
Mgr. Šára
ing. Štefanová

2-3 ZS
2-3 ZS
2-3 ZS
2-3 ZS
2-3 ZS
2-3 LS

1-3 ZS
2 LS

2-3 LS
2-3 LS

2-3 LS
2-3 LS
2-3 LS
3 ZS
3 ZS
3 LS

14

23
24

Z

doc. Fischer, dr. Blecha,
dr. Kletetschka
dr. Hulíková Tesárková,
dr. Sivková
doc. Langhammer

3

dr. Kliment, dr. Křížek,
dr. Müller, dr. Šefrna, dr. Šobr,
Mgr. Treml
doc. Čermák
ing. Čábelka

2 LS

ing. Čábelka; ing. Štefanová
dr. Šobr, dr. Křížek, dr. Treml,
dr. Müller, dr. Chuman,
dr. Hartvich
doc. Jeleček

2 LS
2 LS

3 ZS
3 ZS

3 LS
3 LS

2 LS
2 LS

2 LS

3
skupina 4 (regionální geografie)
3/0
Zk
PV
3
3/0
Zk
PV
3
2/0
2/0
2/0
2/0

Zk
Zk
Zk
Zk

PV
PV
PV
PV

3
3
3
3

dr. Frajer, dr. Kliment
dr. Janská, prof. Janský,
dr. Vágner
doc. Jeleček, dr. Matoušková
Mgr. Nývlt
dr. Šobr, dr. Engel, dr. Šefrna
dr. Tomeš

2/0
2/0

Zk
Zk

PV
PV

3
3

doc. Lipský
doc. Jeleček

6

3 ZS
3 ZS
3 ZS
3 ZS

1

Doporučené volitelné předměty
Výpočetní technika

1/1

Z

DV

2

2

dr. Hladíková, dr. Makovička, 1 ZS, LS
dr. Toman
dr. Kotvalt
1 ZS, LS

Repetitorium středoškolské
0/2,
Z
DV
1
matematiky
0/2
3
Geografie zemědělství
1/1
Zk
DV
3
dr. Jančák, Mgr. Kabrda
2 ZS
4
Geografie dopravy
1/1
Zk
DV
3
dr. Marada
2 ZS
5
Geografie služeb a cestovního ruchu
1/1
Zk
DV
3
doc. Čermák, dr. Vágner
2 ZS
6
Statistická analýza dat v SPSS
0/2
Zk
DV
3
dr. Netrdová
2-3 ZS
7
Cizí jazyk I (obecný)
0/2
Z
DV
1
ÚJOP
2 LS
8
Cizí jazyk I (odborný)
0/2
Z
DV
1
ÚJOP
2 LS
9
Programování pro GIS
2/2
Z
DV
4
ing. Bayer
2-3 LS
10 Cizí jazyk II (obecný)
0/2
Z
DV
1
ÚJOP
3 ZS
11 Cizí jazyk II (odborný)
0/2
Z
DV
1
ÚJOP
3 ZS
Pravidla pro vytváření studijních plánů Studium probíhá podle celouniverzitního kreditního systému, který je v souladu
s pravidly European Credit Transfer System (ECTS) Povinně volitelné předměty
na UK
jsou ve studijním plánu organizovány do jedné čí více skupin; student volí
povinně volitelné předměty na základě stanoveného minimálního počtu kreditů
v každé skupině. Počet kreditů za povinné spolu s minimálním počtem kreditů za
povinně volitelné předměty nesmí činit více než 90% (95%) celkového počtu
kreditů. Ostatní předměty vyučované na UK se pro daný studijní obor považují
za předměty volitelné, jejichž výběr může být studentovi doporučen (doporučené
volitelné předměty).
Úsekem studia je ročník.
Organizace studia – na fakultě

Státní závěrečná zkouška
Část SZZ1

Část SZZ2

Obhajoba bakalářské práce
Fyzická a regionální geografie
Kartografie a geoinformatika
Sociální a regionální geografie
(studenti volí z nabídky jeden okruh)

Část SZZ3
Část SZZ4
Návrh témat prací / obhájené práce
Časoprostorové aspekty vzniku „edge cities“ v Pražském městském regionu
Změny půdního krytu a ekologické důsledky stavby silnice 511 (D1 – Běchovice)
Ekoturismus a geoturismus na příkladu geoparků v Česku
Šanghaj verzus Hongkong: globálna ekonomická a dopravná konkurencia
Těžba ropy z bituminózních písků v Albertě: ekonomické a environmentální souvislosti
Analýza klastrových iniciativ v Česku
Obsah přijímací zkoušky a další požadavky na přijetí
uvést znalosti, dovednosti, schopnosti,
nepoužívat formulaci „stanovují podmínky přijímacího řízení“
Návaznost s dalšími stud. programy
Po absolvování bakalářského studia je možné pokračovat studiem navazujícího magisterského oboru Sociální geografie
a regionální rozvoj, Regionální a politická geografie nebo Kartografie a geoinformatika, popř. jiného vhodného navazujícího
magisterského studijního programu.
Kombinovaná forma studia
Organizace výuky
Seznam studijních opor

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Úvod do studia a geografický proseminář
1
Č.
P
1 ZS
Dopor. ročník / semestr
39
1/2
4
Hod. za týden
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
Z
přednáška / cvičení
Forma výuky
nejsou

Vyučující
RNDr. Fialová, Ph.D.; doc. RNDr. Chromý, Ph.D.; RNDr. Jančák, Ph.D.; Mgr. Kabrda, Ph.D.; RNDr. Kliment, CSc.;
doc. RNDr. Vilímek, CSc.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
V Úvodu do studia a geografickém prosemináři se studenti seznámí se základními trendy vývoje geografického myšlení
a s dějinami geografie (v Česku a v zahraničí); získají přehled o výzkumných aktivitách v současné geografii, českých
a mezinárodních organizačních strukturách, nejvýznamnějších českých a mezinárodních odborných časopisech
a publikacích. Přednáška je rozdělena na část socio- a fyzickogeografickou. Posluchači se seznamují s pojmy fyzická,
sociální, regionální geografie, kartografie a geoinformatika a demografie, dále s vymezením objektu a předmětu studia,
s dílčími disciplínami a se základními metodami výzkumu a pojmy (např. prostor, čas). V neposlední řadě jsou studenti
informováni o systému studia geografie na PřF UK v Praze, geografické knihovně a mapové sbírce UK. V prosemináři
se posluchači prakticky seznamují s hlavními českými i zahraničními časopisy, bibliografiemi a atlasy oboru;
informačními zdroji z oblasti geografie; formou testů opakují základní pojmy a znalosti regionální geografie; seznamují
se s hlavními metodami a technikami studia geografie a na základě přípravy a řešení úkolů se učí formální úpravu
písemných prací předkládaných během studia na geografické sekci (struktura, citace literatury apod.), procvičují pravidla
i formu veřejné prezentace (obojí s důrazem na obsahovou a formální úpravu prací a verbální projev).
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE – GEOGRAPHICA
DRBOHLAV, D. – KALVODA, J. – VOŽENÍLEK, V. EDS. (2004): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Olomouc:
Palacky University in Olomouc, Czech Geographic Society. 428 s.
GEOGRAFIE – SBORNÍK ČESKÉ GEOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI
JOHNSTON, R. J. – GREGORY, D. – SMITH, D. M. EDS. (1994): The Dictionary of Human Geography. Oxford: Blackwell.
3. vyd., 724 s.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
BIČÍK, I. – HAMPL, M. (2000): Czech Human Geography. Research and Problems. In: Geografie – Sborník ČGS. roč.
105, č. 2, s. 118-128.
CLAVAL, P. (1998): An Introduction to Regional Geography. Oxford: Blackwell. 299 s.
DELAHAYE, D. – LEVOY, F. – MAQUAIRE, O. (2002): Geomorphology, from Fxpert Opinion to Modelling. Proceedings of
the Symposium held in Strasbourg, France, 2002-04-26/27. France, Strasbourg: European Centre on Geomorphological
Hazards. 381 s.
HAMPL, M. (1998): Výzkumné trendy v sociální geografii. In: Geografie – Sborník ČGS. roč. 103, č. 4, s. 437-444.
HAMPL, M. (2000): Sociální geografie: hledání předmětu studia. In: Geografický časopis. roč. 52, č. 1, s. 33-40.
HÄUFLER, V. (1967): Dějiny geografie na Universitě Karlově (1348-1967). Univerzita Karlova v Praze, Praha.
JELEČEK, L. (2004): An Outline of Czech Geography Evolution Since the Second Half of the 19th Century until 1980´s.
In: Drbohlav, V. – Kalvoda, J. – Voženílek, V. (eds.): Czech Geography at the Dawn of the Millenium. Olomouc:
Palacky University in Olomouc, Czech Geographic Society. s. 11-22.
KOLEKTIV (1935): Atlas republiky Československé. Praha: Česká akademie věd a umění a Orbis.
KOLEKTIV (1965): Atlas československých dějin. Praha: ÚSGK a Historický ústav ČSAV.
KOLEKTIV (1966): Atlas Československé socialistické republiky. Praha: Československá akademie věd a Ústřední správa
geodézie a kartografie.
KOLEKTIV (1992): Atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. Praha a Brno: Geografický ústav ČSAV
a Federální výbor pro životní prostředí.
KORČÁK, J. (1938): Geopolitické základy Československa. Jeho kmenové oblasti. Praha: Orbis.
RIEDLOVÁ, M. A KOL. (1980): Úvod do studia geografie a dějiny geografie. Praha: SPN.
SCHUMM, S. A. (1991): To Interpret the Earth. Ten Ways to Be Wrong. New York, Melbourne, Sydney: Cambridge
University Press. 133 s.
SÝKORA, L. ED. (1993): Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. Praha: PřF UK.
YATSU, E. (2002): Fantasia in Geomorphology. Tokyo: Sozosha. 215 s.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Matematická geografie
P

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Z+Zk
nejsou

Jiný způsob vyjádření rozsahu

52

hod. za týden

č.
2/2

2
1 ZS

Dopor. ročník / semestr
5
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
přednáška/cvičení
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Engel, Ph.D., RNDr. Hartvich, Ph.D., Prof. RNDr. Kalvoda, DrSc., RNDr. Křížek, Ph.D., RNDr. Šobr, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Anotace:
Předmět se zabývá základy matematické geografie a jejím vztahem ke vědám o Zemi a vesmíru. Jsou vysvětleny důkazy
kulatosti a měření rozměrů Země, je definován geoid a elipsoid, aktuálně používané druhy souřadnicových systémů
a výpočty na referenční kouli. Popsány jsou základy geofyziky s ohledem na její specializace, podrobně jsou vysvětlena
témata fyzikálního času a kalendáře, dynamických vlastností těles ve Sluneční soustavě a pozorování současných
geodynamických procesů a jevů. Dále je poskytnuta informace o současném stavu poznatků kosmologie ve vztahu ke
sluneční soustavě a Zemi. Jsou vysvětleny současné názory na postavení Země, sluneční soustavy a Galaxie ve vesmíru.
Zvláštní pozornost je věnována geografickým aspektům pohybů Země, Měsíce a Slunce, jevům zatmění, dmutí, měření
času, základům gravimetrie, seizmiky, geomagnetismu a studia tepelného a elektrického pole Země. Cvičení z předmětu
Matematická geografie jsou zaměřena na praktické výpočty, přípravu a využívání základních pomůcek.
Osnova předmětu:
Matematická geografie jako nauka (geografické poznatky v kosmologických hypotézách od starověku do současnosti)
Zeměpisné souřadnice. (výpočty na referenční kouli, sférická trigonometrie, geoid a elipsoid, astronomické souřadnice)
Tvar Země (důkazy kulatosti a měření rozměrů Země, vývoj vesmíru, Galaxie a sluneční soustavy, zákony nebeské
mechaniky).
Nebeská sféra (obzorníkové a rovníkové souřadnice, určování zeměpisné šířky, stavba Slunce, planet a dalších těles
sluneční soustavy).
Pohyby Země (oběh kolem Slunce, střídání ročních období, zemská rotace, rotace kolem barycentra, precese a nutace,
vliv atmosféry na pozorování).
Zdánlivé pohyby nebeských těles (hvězd, Slunce a planet. Měsíc, pohyby měsíce a měsíční fáze, vznik a velikost dmutí).
Zatmění Slunce a Měsíce, čas a jeho měření, kalendáře, určování zeměpisné délky.
Základy geofyziky: gravimetrie, termika, seizmika a geomagnetismus.
Postavení Země ve vyvíjejícím se vesmíru, kosmologické prostředí Země, sluneční soustavy a Galaxie.
Obecná dynamika Země ve vztahu k vývoji sluneční soustavy a vesmíru jako celku.
Základy planetologie, měření a pozorování současných geodynamických procesů a jevů.
Opakování dílčích témat jako příprava k zápočtu a zkoušce.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
BRÁZDIL, R. A KOL. Úvod do studia planety Země. Praha, 1988, 365 s.
BRÁZDIL, R., MUCHA, L., OKÁČ, Z. Matematická geografie. Praha, 1981, 273 s.
ČAPEK, R. Planetární geografie. Praha, 1992, 84 s.
VANÝSEK, V. Základy astronomie a astrofyziky. Praha: Academia, 1980, 541 s. (Vybrané kapitoly.)
EMILIANI C. Planet Earth: cosmology, geology, the evolution of life and environment. Cambridge: Cambridge
University Press, 1992, 718 s. (Vybrané kapitoly.)
Hvězdářská ročenka (aktuální vydání). Praha: Academia.
V průběhu přednášek je doporučována ke studiu další odborná literatura.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Statistika
P
52

Z+Zk
nejsou

Č.
hod. za týden

2/2

3

1 ZS
Dopor. ročník / semestr
5
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška/cvičení
Forma výuky

Vyučující
doc. RNDr. Zvára, CSc.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Přednáška zahrnuje zejména následující témata:
 popisná statistika jedné veličiny včetně grafických znázornění (charakteristiky polohy a rozptýlenosti, speciální
charakteristiky oboru, např. Giniho koeficient, Lorenzova křivka);
 popisná statistika pro dvojici veličin včetně grafických znázornění (kvalitativní – kvalitativní, kvalitativní –
kvantitativní, kvantitativní – kvantitativní);
 elementární pojmy pravděpodobnosti (klasická pravděpodobnost, podmíněná pravděpodobnost, nezávislost);
 základy statistické indukce (populace a výběr, intervaly spolehlivosti, statistické rozhodování);
 konkrétní statistické úlohy (jednovýběrové testy o populačním průměru a podílu, dvouvýběrové testy,
hodnocení kontingenční tabulky, jednoduchá regrese).
Cvičení proběhnou v počítačových učebnách, což umožní prohloubit si pracovní návyky s výpočetní technikou.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
PAVLÍK, Z. – KÜHNL, K. (1981): Úvod do kvantitativních metod pro geografy. Praha: SPN.
ZVÁRA, K. (1998, 2000, 2001, 2003, 2006, 2008): Biostatistika. Praha: Karolinum.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Kartografie
P
65

Z+Zk
nejsou

Hod. za týden

Č.
3/2

4

1 ZS
Dopor. ročník / semestr
6
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška/cvičení
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Hudeček, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
1. Kartografie: dělení, instituce, literatura. Mapa: plán a mapa, měřítko, druhy map, postup a zpracování map.
2. Matematická kartografie: souřadnicové systémy, klasifikace kartografických zobrazení; jednoduchá, obecná
a geodetická zobrazení; zkreslení.
3. Generalizace a vyjadřovací prostředky: druhy generalizace, mapové značky, diagramy, barva, písmo.
4. Obsah map: doplňkové a konstrukční prvky; výškopis a polohopis a metody jejich znázorňování na mapách,
geografická jména, umísťování popisu do map.
5. Tematická kartografie: metody znázorňování tematického obsahu, klasifikace tematických map.
6. Mapám příbuzná znázornění: prostorová znázornění, rovinná znázornění.
7. Redigování a kartografické zpracování map: redakční příprava, sestavitelský originál, vydavatelský originál.
8. Reprodukce map: sazba, fotografické a kopírovací práce, tisk map, reprografie.
9. Počítačová kartografie: digitalizace, báze dat, GIS, zpracování dat, výstupní jednotky.
10. Užití map: orientace podle mapy, praktické čtení různých druhů map, hodnocení map, měření na mapách,
morfometrické charakteristiky.
11. Kartografická díla současnosti: mnohalistové mapy světa, mapové soubory, zahraniční a československé atlasy,
topografické mapy, mapy pro veřejnost, péče o mapy.
12. Dějiny kartografie: kartografie starověku, středověku a novověku; staré mapy našich zemí.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
ČAPEK, R. A KOL. (1992): Geografická kartografie. Praha: SPN.
HOJOVEC, V. (1985): Kartografie. Praha: STNL.
NOVÁK, V. – MURDYCH, Z. (1990): Kartografie a topografie. Praha: SPN.
VOŽENÍLEK, V. (2001): Aplikovaná kartografie I – tematické mapy. Olomouc: Vydavatelství UP.
VOŽENÍLEK, V. – KAŇOK, J. A KOL. (2011): Metody tematické kartografie – vizualizace prostorových jevů. Olomouc:
Vydavatelství UP.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Tělesná výchova I
P
26

Hod. za týden

Z
nejsou

5

Č.
0/2

Dopor. ročník / semestr
1
Kreditů
Počet semestrů 1 X
cvičení
Forma výuky

Vyučující
Katedra tělesné výchovy a sportu (KTV) – viz příloha č. 2
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

1 ZS
2

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Meteorologie a klimatologie
P

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Z+Zk
nejsou

Jiný způsob vyjádření rozsahu

39

hod. za týden

2/1

č.

6

Dopor. ročník / semestr
4
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
přednáška/cvičení
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Müller, Ph. D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Anotace:
Základní kurz meteorologie a klimatologie je úvodem do studia věd o atmosféře. Atmosférické procesy a jevy jsou
vysvětleny na základě dynamiky, termodynamiky a mikrofyziky atmosféry, další obory jako např. atmosférická optika
jsou zmíněny spíše okrajově. Zasazením do geografického rámce je učiněn základní přehled klimatu Země, včetně
diskuze různých prostorových měřítek. Zabýváme se rovněž aplikací meteorologických poznatků v procesu předpovědi
počasí a při studiu aktuálních přírodních ohrožení ve vztahu k počasí a podnebí.
Osnova předmětu:
Atmosféra Země.
Záření a energie v atmosféře, teplota vzduchu.
Tlak vzduchu.
Horizontální proudění v atmosféře.
Voda v atmosféře.
Stabilita atmosféry, vertikální pohyby vzduchu.
Oblaky a padající srážky.
Kvalita ovzduší.
Atmosférická optika, akustika a elektřina.
Přehled klimatu Země.
Počasí a jeho předpověď.
Přírodní ohrožení ve vztahu k atmosféře.

Základní studijní literatura a studijní pomůcky
NETOPIL, R. a kol. Fyzická geografie I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984.
KOPÁČEK, J. – BEDNÁŘ, J. Jak vzniká počasí. Praha: Karolinum, 2005, 228 s.
VYSOUDIL, M. Meteorologie a klimatologie pro geografy. Olomouc: Univerzita Palackého, 1997.
WALLACE, J.M. – HOBBS, P.V.Atmospheric Science: An Introductory Survey. Oxford: Academic Press, 1977.
HIDORE, J.J. et al. Climatology: an atmospheric science. New York: Prentice Hall, 2010, 385 s.
TOLASZ, R. et al. Atlas podnebí Česka. Praha a Olomouc: ČHMÚ a Univerzita Palackého, 2007, 256 s.
SOBÍŠEK, B. et al. Meteorologický slovník výkladový a terminologický. Praha: Academia, 1993, 594 s.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Ekonomická geografie
P
52
Hod. za týden
Zk
nejsou

4/0

7
Č.
1 LS
Dopor. ročník / semestr
8
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška
Forma výuky

Vyučující
prof. RNDr. Pavlínek, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Úvod do studia ekonomická geografie. Cílem kurzu je seznámit studenty se základními přístupy v současné ekonomické
geografii ke studiu ekonomicko-geografických témat. Kurz představí hlavní témata, kterými se moderní ekonomická
geografie zabývá, ekonomicko-geografické myšlení a teoretické perspektivy a pojmy důležité pro pochopení základů
ekonomické geografie. Základní témata zahrnují geografický přístup ke studiu ekonomiky, historie myšlení
v ekonomické geografii, nerovnoměrný rozvoj, komoditní řetězce, technologický rozvoj a aglomerace, vztah ekonomie
a přírodního prostředí, stát a jeho vliv na ekonomické procesy, geografie nadnárodních společností, geografie pracovní
síly, geografie spotřeby, kulturní aspekty firem, ekonomická geografie a muži/ženy, ekonomická geografie a národnostní
skupiny.
Témata + četba:
Geografický přístup ke studiu ekonomiky; COE – KELLY – YEUNG (2007): Kapitola 1, s. 3-30.
Co je to ekonomika? Ekonomický diskurz; COE – KELLY – YEUNG (2007): Kapitola 2, s. 31-55.
Historický vývoj ekonomické geografie a hlavní teoretické směry rozvoje až do současnosti; MACKINNON, D. –
CUMBERS, A. (2011): Kapitola 2, s. 21-41 (není v knihovně).
Nerovnoměrný rozvoj; COE – KELLY – YEUNG (2007): Kapitola 3, s. 59-86.
Komoditní řetězce; COE – KELLY – YEUNG (2007): Kapitola 4, s. 87-118.
Technologický rozvoj a aglomerace; COE – KELLY – YEUNG (2007): Kapitola 5, s. 119-152.
Přírodní prostředí a ekonomika; COE – KELLY – YEUNG (2007): Kapitola 6, s. 153-183.
Stát a jeho vliv na ekonomické procesy COE – KELLY – YEUNG (2007): Kapitola 7, s. 187-222.
Nadnárodní společnosti; COE – KELLY – YEUNG (2007): Kapitola 8, s. 223-253.
Pracovní síla; COE – KELLY – YEUNG (2007): Kapitola 9, s. 254-283.
Spotřeba; COE – KELLY – YEUNG (2007): Kapitola 10, s. 284-318.
Firmy a kultura; COE – KELLY – YEUNG (2007): Kapitola 11, s. 321-347.
Ekonomická geografie a muži/ženy; COE – KELLY – YEUNG (2007):Kapitola 12, s. 348-376.
Ekonomická geografie a národnostní skupiny; COE – KELLY – YEUNG (2007): Kapitola 13, s. 377-405.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
COE, N. M. – KELLY, P. F. – YEUNG, H. W. C. (2007): Economic Geography: A Contemporary Introduction. Oxford:
Blackwell Publishing.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
MACKINNON, D. – CUMBERS, A. (2011): An Introduction to Economic Geography: Globalization, Uneven Development
and Place. 2. vyd. New Jersey (USA): Prentice Hall
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Hydrologie
P

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Z+Zk
nejsou

Jiný způsob vyjádření rozsahu

39

hod. za týden

č.
2/1

8

1 LS
Dopor. ročník / semestr
5
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
přednáška/cvičení
Forma výuky

Vyučující
Prof. RNDr. Janský; RNDr. Kocum, Ph.D.; RNDr. Šobr, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Anotace:
V základním kursu hydrologie získají posluchači široké poznatky z hydrografie, seznámí se s kvantifikací zásob vody
v hydrosféře, se spotřebou vody v ČR a ve světě. Detailně jsou prezentovány prvky hydrologické bilance, postupy
měření základních hydrologických veličin, jejich statistické a grafické zpracování. Syntetickou kapitolou je klasifikace
světových odtokových režimů řek. Do kurzu jsou rovněž zařazeny základní pojmy z fyzické, chemické a biologické
limnologie. Na závěr se posluchači seznámí se základními principy ochrany vod před znečištěním.
Osnova předmětu:
Definice, předmět studia a členění hydrologie, historický vývoj hydrologie u nás a ve světě.
Zásoby vody v hydrosféře. (kvantifikace zásob vody v hydrosféře, globální hydrologický cyklus)
Vodní zdroje v ČR.
(hydrogeografický přehled, zásoby povrchových a podpovrchových vod, spotřeba vody v ČR a ve světě, voda globálním problémem lidstva?)
Hydrogeografie. (základní pojmy z hydrogeografie povodí, typy říčních sítí, povrchový odtok, bilanční rovnice,
odtokový součinitel, odtoková výška, specifický odtok (regionální srovnání kontinentů, geografických pásů, přehledná
charakteristika Evropy).
Hydrometrie. (měření vodních stavů, průtoků)
Hydrologický režim. (denní, měsíční, roční průtoky, povodňové situace a režim minimálních průtoků)
Základní statistické přístupy v hodnocení časových řad.
Typy světových odtokových režimů
Podpovrchové vody
(druhy podpovrchových vod, fyzikální vlastnosti, chemizmus, minerální vody, prameny, zásoby v ČR)
Základy limnologie.
(genetické typy jezer, fyzikální vlastnosti, chemizmus, hydrobiologie, acidifikace, eutrofizace)
Jakost vod (ochrana vod před znečištěním, příčiny znečišťování vod, normy jakosti vody, ukazatele jakosti vod, ochrana
vod před znečištěním v praxi, jakost vod v ČR).
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
DRACOS, T. Hydrologie. Wien, New York: Springer Verlag, 1980.
NETOPIL, R. Fyzická geografie I. Praha: SPN, 1984.
NETOPIL, R. Hydrologie pevnin. Praha: Academia,1988.
JANSKÝ, B. Geografie moří a oceánů, Praha: Karolinum, 1992.
JANSKÝ, B. Poznáváme svět, díl: Svět, Část: Hydrosféra. Praha: Kartografie,a.s., 1993.
SHAW, E. M. Hydrology in Practice. London: Chapman & Hall,1994.
MARCINEK, J., ROSENKRANZ, E. Das Wasser der Erde, Gotha: Justus Perthes Verlag, 1996.
HANDL M., LIEDKE H. Lehrbuch der Allgemeinen Physischen Geographie, Gotha: Justus Perthes Verlag, 1997.
KEMEL Hydrologie. Praha: ČVUT, 2002, 221 s.
HLADNÝ, J., NĚMEC, J. ED. A KOL. Voda v České republice. Monografie. Praha: Consult, 2006.
DEWALLE, D.R., RANGO, A. Principles of snow hydrology. Cambridge: University Press, 2008.
Encyclopedia of Inland Waters. Blackwell Publishing, 2009.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Č.
Regionální rozvoj a regionální politika
Dopor. ročník / semestr
P
26

Zk
nejsou

Hod. za týden

2/0

Kreditů
Počet semestrů
Forma výuky

9
1 LS

4
1X
2
přednáška

Vyučující
doc. RNDr. Blažek, Ph.D.; RNDr. Perlín, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Kurz představuje vstup do problematiky regionálního rozvoje a regionální politiky v České republice v evropském
kontextu. Seznamuje s vývojovými etapami regionální politiky ve vyspělých zemích, typologií používaných nástrojů,
současnými podpůrnými programy v ČR i EU. Zabývá se též regionálními dopady sektorových či neregionálních politik,
zejména pro mimořádný finanční objem systémem financování místní správy.
Stručný obsah kurzu:
1. úvod – definice, geografie a regionální rozvoj, přínos geografů
2. typy problémových regionů a kritéria pro jejich vymezení, nástroje regionální politiky
3. vývoj přístupů k řešení regionálních problémů
4. regionální vývoj a regionální politika v ČR
5. systém financování místní správy v ČR
6. regionální politika EU a implikace pro ČR
7. vývoj administrativní struktury ČR
8. organizace veřejné správy
9. postavení obce
10. další orgány veřejné správy
11. územní plánování jako nástroj rozvoje
12. strategické plánování jako nástroj rozvoje.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
BLAŽEK, J. (2002): Local Government Finances in the Czech Republic as a Framework for Local Development: 12
Years of Trial and Error Approach. In: Acta Universitatis Carolinae – Geographica. vol. XXXVII, no. 2, pp. 157-173.
BLAŽEK, J. (2009): Evoluce nebo revoluce? Několik návrhů pro budoucí podobu politiky soudržnosti EU po r. 2013, In:
Urbanizmus a územní rozvoj, roč. 12, č. 5, s. 15-19.
BLAŽEK, J. – CSANK, P. (2005): The West-East Gradient and Regional Development: The Case of the Czech Republic.
In: Acta Universitatis Carolinae – Geographica. vol. XL, pp. 89-108.
BLAŽEK, J. – CSANK, P. (2007): Nová fáze regionálního vývoje? In: Sociologický časopis. vol. 43, no. 5, pp. 945-965.
BLAŽEK, J. –NETRDOVÁ, P. (2009): Can Development Axes Be Identified by Socio-Economic Variables? The Case of
Czechia. In: Geografie ČGS. roč. 114, č. 4, s. 245-262.
PERLÍN, R. (2002): Strategický plán mikroregionu. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj. 52 s.
PERLÍN, R. (2006): Je strategický plán nástroj rozvoje venkovských mikroregionů? (Does the Strategic Plan Develop
Rural Microregions) In: Sborník abstraktů Konference Venkov je náš svět (Countryside – Our World). Český Krumlov:
Česká zemědělská univerzita, 2006_03_01/03, s. 67-68, ISBN 80-213-1463-X.
PERLÍN, R. – ŠIMČÍKOVÁ, A. (2008): Criteria of a Successful Rural Municipality. In: EUROPA. New Functions of Rural
and Industrial Space in Central and Eastern Europe. vol. XXI, no. 17. ISSN1429-7132, s. 29-44.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Základy geoinformatiky
P
39
Hod. za týden
Z+Zk
nejsou

1/2

10
Č.
1 LS
Dopor. ročník / semestr
4
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška/cvičení
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Štych, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy fungování GIS, jejich aplikačními možnostmi a výhodami
užití v geografických disciplínách.
1. Principy a skladba GIS (výchozí disciplíny a historie, technické a programové vybavení pro geoinformační systémy).
2. Základní funkce GIS.
3. Pojem prostorová informace a typy prostorových dat (datové modely, rastrový a vektorový – definice, vlastnosti).
4. Topologie.
5. Databáze a řídicí systém databáze DBMS, význam DBMS, typy DBMS, metadata.
6. Vstupní data (způsoby a prostředky pořizování prostorových dat a jejich úprava, Image Processing, georeferencování
a převzorkování dat, kvalita databáze a kontrola chyb, tvorba vektorových dat – vektorizace)
7. Komerční a volně stažitelný GIS (produkce z GIS, možnosti aplikace ve výzkumné a komerční sféře, praktické
ukázky aplikací geoinformačních systémů).
V rámci cvičení si studenti osvojí praktické dovednosti GIS, seznámí se postupně s nejdůležitějšími aplikacemi software
ArcGIS a jejich využitím v geografickém výzkumu. Hlavními probíranými tématy jsou: technické a programové
vybavení pro geoinformační systémy, používané formáty prostorových dat a jejich vzájemná konverze. Personální
a serverová geodatabáze. Editace a tvorba vektorových a rastrových dat. Opravy chyb a topologie dat. Manipulace
s daty: výběry dat a propojování databází. Georeference dat, transformace dat do souřadnicových systémů. Vizualizace
výsledků – tvorba výkresů.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
BŘEHOVSKÝ, M. – JEDLIČKA, K. (2005) Úvod do geografických informačních systémů. Plzeň: Západočeská univerzita
v Plzni. 116 s.
KOLÁŘ, J. (2003): Geografické informační systémy 10. Praha: Vydavatelství ČVUT. 149 s.
KOLEKTIV: Understanding GIS. Redlands: Environmental Systems Research Institute, Inc.
ŠTYCH, P. A KOL. (2008) Vybrané funkce geoinformačních systémů. Praha: Česká kosmická kancelář. 177 s.
ZEILER, M. Modeling Our World. Redlands: ESRI Press. 308 p.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Časopis CARTOGRAPHY AND GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS.
Časopis ARC REVUE.
Manuál k SW ARC GIS.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu

Tematická kartografie
11
Název studijního předmětu
Č.
P
1 LS
Typ předmětu
Dopor. ročník / semestr
39
1/2
4
Rozsah studijního předmětu
hod. za týden
kreditů
2
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Počet semestrů 1 X
Z
přednáška/cvičení
Způsob zakončení
Forma výuky
Další požadavky na studenta
Konstrukce dvou map podle zadání a dále vypracování, prezentace a oponentura velké mapy formátu A1 na téma dle
výběru studenta.
Vyučující
RNDr. Hudeček, Ph.D.; RNDr. Lysák
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Přednáška doplňuje a upřesňuje výuku předmětu Kartografie o problematiku a zásady konstrukce tematických map
s důrazem na praktické zvládnutí jednotlivých kartografických vyjadřovacích prostředků.
Teoretickou náplň předmětu tvoří: tematická kartografie, tvorba a zásady tvorby tematických map, druhy tematických
map, legenda tematických map, rastr v tematickém obsahu – kvalitativní/kvantitativní rozlišení jevů, intervaly
velikostních stupnic, hodnotová měřítka, kartogramy, kartodiagramy, kartografická anamorfóza.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
KAŇOK, J. (1999): Tématická kartografie. Ostrava: PF OU. 318 s.
KRAAK, M. – ORMELLING, F. (2003): Cartography: Visualization of Geospatial Data. 2nd ed., England: Pearson
Education Ltd. 205 s.
KUSENDOVÁ, D. – PRAVDA, J. (2004): Počítačová tvorba tematických máp. Bratislava: Vydavateľstvo UK. 264 s.
SLOCUM, T. A. – MCMASTER, R. B. – KESSLER, F. C. – HOWARD H. H. (2005): Thematic Cartography and Geographic
Visualization. 2nd ed. USA: Pearson Education Inc. 518 s.
VEVERKA, B. (1995): Topografická a tematická kartografie. Praha: ČVUT. 220 s.
VOŽENÍLEK, V. (2001): Aplikovaná kartografie I – tematické mapy. 2. vyd. Olomouc: Vydavatelství UP. 187 s.
VOŽENÍLEK, V. – KAŇOK, J., A KOL. (2011): Metody tematické kartografie – vizualizace prostorových jevů. Olomouc:
Vydavatelství UP. 216 s.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Metody ve fyzické geografii I A
P
13
0/1
hod. za týden
1 x za 14 dní dvojhodinovka
Z
žádné

12
č.
1 LS
Dopor. ročník / semestr
2
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
cvičení
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Šobr, Ph.D., RNDr. Matoušková, Ph.D., RNDr. Müller, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Fyzická geografie je založena na získávání, zpracování a interpretaci dat geovědních oborů. Kromě teoretických znalostí
proto vyžaduje schopnost pracovat s kvantitativními a kvalitativními charakteristikami přírodních sfér Země. Předmět
Metody ve fyzické geografii I. navazuje na základní přednášky z hydrologie, meteorologie a klimatologie a teoretické
poznatky z těchto oborů doplňuje o základní kapitoly metodické. V rámci tohoto předmětu se probírají základní postupy
zpracování fyzickogeografických dat, a to od početního řešení úloh až po zpracování grafických výstupů.

Sylabus předmětu:

1. Hydrografie povodí. Vymezování rozvodnice, určování morfometrických parametrů povodí, výpočty charakteristik
povodí, grafy vývoje povodí, stanovení hustoty říční sítě, vliv morfometrických parametrů na průběh odtoku.
2. Metody měření průtoků. Způsoby měření průtoku pomocí přepadů, hydrometrické vrtule, plovákové metody,
chemického směšování, hydrotechnického výpočtu. Určování průtoků vody v korytě v praxi: způsoby měření vodních
stavů, konstrukce konzumpční křivky. Výpočty průtoku vody pomocí jednotlivých metod.
3. Zpracování hydrologických dat. Základní metody pro hodnocení odtokového režimu založené na zpracování
průměrných denních průtoků, konstrukce čáry překročení průměrných denních průtoků, hodnocení průměrných
měsíčních a ročních průtoků.
4. Počasí a jeho předpověď. Přehled meteorologických dat a jejich interpretace, vyhledávání aktuálních dat a
charakteristika počasí v určitém místě, výstražné systémy, druhy předpovědi počasí, sestavení předpovědi počasí pro
určité místo, otázky nejistoty.
5. Meteorologické jevy a jejich detekce. Atmosférická cirkulace v synoptickém i subsynoptickém měřítku, tzv.
význačné počasí a nebezpečné meteorologické jevy, detekce pomocí staničních měření, synoptických map, distančních
metod měření.
6. Podnebí a jeho charakteristiky. Zdroje dat o klimatu a jejich využití, klasifikace klimatu, charakteristika podnebí
určité oblasti.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Bednář, J. (2003): Meteorologie. Praha: Portál, 224 s.
Čapek, R., Kudrnovská, O. (1982): Kartometrie. Praha: SPN, 162 s.
Dub, O. (1957): Hydrológia, hydrografia, hydrometria. Bratislava: SVTL, 488 s.
Kemel, M. (2000): Klimatologie, meteorologie, hydrologie. Praha: ČVUT, 289 s.
Kříž, V. et al. (1988): Hydrometrie. Praha: SPN, 176 s.
Kunský, J., Louček, D., Sládek, J. (1959): Praktikum fyzického zeměpisu. Praha: Československá akademie věd, 1959.
266 s.
Lipský, Z. (1999): Sledování změn v kulturní krajině. Praha: Lesnická práce, 71 s.
Tomášek, M. 2000): Půdy České republiky. Praha, ČGÚ, 68 s.
Valla, M. et al. (2004): Pedologické praktikum. Praha: ČVUT, 151 s.
Vysoudil, M. (1997): Meteorologie a klimatologie pro geografy. Olomouc: Univerzita Palackého, 232 s.
Židek, D., Lipina, P. (2003): Návod pro pozorovatele meteorologických stanic. Ostrava: Český hydrometeorologický
ústav, 90 s.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Tělesná výchova I
P
26
Hod. za týden
Z
nejsou

0/2

13
Č.
1 ZS
Dopor. ročník / semestr
1
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
cvičení
Forma výuky

Vyučující
Katedra tělesné výchovy a sportu (KTV) – viz příloha č. 2
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Letní kurz TV I.
P
Hod. za týden
týden
Z
nejsou

0/1 [T]

Č.
Dopor. ročník / semestr
1
Kreditů
Počet semestrů 1 X
kurz
Forma výuky

Vyučující
Katedra tělesné výchovy a sportu (KTV) – viz příloha č. 2
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

14
1-2 LS
2

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Zimní kurz TV
P
hod. za týden
týden
Z
nejsou

0/1 [T]

Č.
Dopor. ročník / semestr
1
kreditů
Počet semestrů 1 X
kurz
Forma výuky

Vyučující
Katedra tělesné výchovy a sportu (KTV) – viz příloha č. 2
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

15
1-3 ZS
2

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Letní kurz TV II
P
Hod. za týden
týden
Z
nejsou

0/1 [T]

Č.
Dopor. ročník / semestr
1
Kreditů
Počet semestrů 1 X
kurz
Forma výuky

Vyučující
Katedra tělesné výchovy a sportu (KTV) – viz příloha č. 2
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

16
2-3 LS
2

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Pedogeografie a biogeografie
P
26
2/0
hod. za týden
týden
zkouška

č.
Dopor. ročník / semestr
4
kreditů
Počet semestrů
přednáška
Forma výuky

17
2 ZS
1x

Vyučující
RNDr. Šefrna, CSc.; RNDr. Chuman, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Osnova předmětu:
Faktory tvorby půd – klima, relief, substrát, činnost člověka, čas – jsou základem pro popis hlavních půdních procesů
a pedogeneze. Složení půd a charakteristiky (znaky a fyzikálně chemické vlastnosti) horizontů jsou studovány z hlediska
dobré orientace v našem i mezinárodním klasifikačním systému půd. Pedogeografický princip rozšíření půd na Zemi
a v Česku je založen na definování areálů hlavních půdních skupin a jejich prostorovému umístění vzhledem
k nejdůležitějším fyzickogeografickým faktorům. Zákonitosti a příčiny rozšíření rostlin a živočichů na zemském povrchu
jsou posuzovány z hlediska biologického i fyzicko-geografického. Těsné vztahy rostlinstva a živočišstva ke klimatické,
edafické a hydrické složce přírodní sféry jsou konfrontovány se stále sílícími důsledky lidské činnosti. Zonalita rozšíření
různých životních forem, biotopů a ekosystémů je postupně osvojována v globálním i republikovém měřítku.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
BUCHAR, J. (1983): Zoogeografie. SPN Praha, 199 s.
HENDRYCH, R. (1984): Fytogeografie. SPN Praha, 220 s.
SMOLÍKOVÁ, L. (1982): Pedologie I. II. Skriptum, SPN Praha.
HYNEK, A. (1984): Pedogeografie. Skriptum, SPN Praha.
JENÍK, J. (1995): Ekosystémy: úvod do organizace zonálních a azonálních biomů. Univerzita Karlova, Praha.
PRACH, K., Štech, M., ŘÍHA, P.: (2009) Ekologie a rozšíření biomů na Zemi. Scientia, Praha.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Časopisy Živa, Vesmír, Ochrana přírody – podle vybraných témat.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Sociální geografie
P
52
Hod. za týden
Zk
nejsou

4/0

18
Č.
2 ZS
Dopor. ročník / semestr
8
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška
Forma výuky

Vyučující
doc. RNDr. Čermák, CSc.; doc. RNDr. Drbohlav, CSc.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Stručný obsah kurzu:
Geografie obyvatelstva
1. Předmět geografie obyvatelstva, vnitřní členění, postavení v systému věd.
2. Základní zdroje dat (sčítání obyv., průběžná evidence, charakter územních jednotek).
3. Geografické rozmístění obyv. (zákl. metody hodnocení, vliv přír. a socioekon. podmínek, vývojové trendy).
4. Přirozená reprodukce obyv. (konstrukce demografických ukazatelů, regionální rozdíly v přirozené reprodukci,
globální problémy populačního vývoje, populační teorie a zákony, populační politika).
5. Migrace a ostatní formy prostorové mobility obyv. (hlavní typy migrací a jejich pravidelnosti, charakter migrací v ČR
a v Evropě, územní mobilita jako regionálnětvorný proces).
6. Demografická struktura obyv. (složení obyv. podle věku a pohlaví v souvislosti s dalšími procesy vázanými na
obyvatelstvo).
Sociokulturní geografie
1. Národnost, etnikum.
2. Jazykové skupiny.
3. Náboženské složení obyvatelstva.
Geografie sídel a města
1. Předmět geografie sídel, vnitřní členění, postavení v systému věd.
2. Sídelní systém (struktura osídlení a její vývoj).
3. Christallerova teorie centrálních míst a pravidlo o velikostním pořadí sídel.
4. Proces urbanizace (způsoby hodnocení, vývojové fáze, regionální rozdíly)
5. Městská a venkovská sídla (vymezení pojmů, funkční kategorizace sídel).
6. Vnitřní struktura a organizace měst (základní pravidelnosti v demografické, sociální a funkční diferenciaci).
7. Současné trendy ve vývoji osídlení (suburbanizace, desurbanizace, reurbanizace).
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
BAŠOVSKÝ, O. – MLÁDEK, J. (1989): Geografie obyvatelstva a sídiel. Bratislava: Učební texty UK Bratislava. 221 s.
JOHNSON, R. J. – GREGORY, D. – PRATT, G. – WATTS, M. (EDS.) (2009): The Dictionary of Human Geography. MA,
USA: Malden Blackwell Publishing. 5th ed. 1072 p.
TOUŠEK, V. – KUNC, J. – VYSTOUPIL, J. A KOL. (2008): Ekonomická a sociální geografie. Plzeň: Aleš Čeněk.
VYBRANÉ ČLÁNKY dostupné na http://web.natur.cuni.cz/~mak/gos/uvodgos.html
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
JOHNSTON, J. H. (1969): Urban Geography. New York: Pergamon Press.
JONES, H. R. (1981): A Population Geography. London: Harper.
MLÁDEK, J. (1992): Základy geografie obyvatelstva. Bratislava: SPN. 230 s.
PAVLÍK, Z. A KOL. (1986): Základy demografie. Praha: Academia.
PACIONE, M. (2005): Urban Geography: A Global Perspective. 2nd ed. London: Routledge. 686 s.
RUBENSTEIN, J. M. (2002): An Introduction to Human Geography. 7th ed. London: Prentice-Hall.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Geomorfologie
P
39
hod. za týden

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Zk
nejsou

Jiný způsob vyjádření rozsahu

3/0

19
č.
2 ZS
Dopor. ročník / semestr
5
kreditů
2
Počet semestrů 1
přednáška
Forma výuky

Vyučující
Prof. RNDr. Kalvoda, DrSc.; RNDr. Engel, PhD.; RNDr. Křížek, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Anotace:
V přednášce se posluchači seznamují se základními zákonitostmi vzniku a vývoje zemského reliéfu, se zvětráváním
hornin, s morfogenetickými procesy vnitřními i vnějšími a s tvary vzniklými jejich působením. Jsou vysvětleny předmět,
rozdělení, historie a metody geomorfologie, reliéf jako systém a součást fyzickogeografické sféry a základní zákonitosti
vývoje zemského povrchu. Dále jsou prezentovány poznatky o strukturní, klimatické a dynamické geomorfologii dna
oceánů, moří a povrchu souší, o endogenních procesech a tvarech vzniklých jejich činností a o exogenních procesech
a tvarech. Hlavní typy reliéfu Země jsou demonstrovány jako výsledek integrace variabilního působení těchto kategorií
morfogenetických procesů v průběhu mladšího kenozoika.
Osnova předmětu:
Předmět, rozdělení, vývoj a metody geomorfologie. Reliéf jako systém a součást fyzickogeografické sféry.
Základní zákonitosti vývoje zemského povrchu. Reliéf jako výsledek působení vnitřních a vnějších sil.
Koncepce uniformity a aktualismu v geomorfologii. Problematika stáří v geomorfologii.
Strukturní a klimatická geomorfologie. Morfostruktura a morfoskulptura.
Zvětrávací procesy. Geomorfologická hodnota hornin.
Strukturní a dynamická geomorfologie dna oceánů, moří a povrchu souší.
Endogenní morfogenetické procesy a tvary reliéfu. Orogeneze.
Diastrofismus, vulkanismus, průvodní jevy morfotektoniky.
Exogenní morfogenetické procesy a tvary reliéfu. Kryogenní, glaciální, nivační a periglaciální procesy a tvary vzniklé
jejich činností.
Svahové, fluviální, eolické, marinní, limnické a krasové procesy a tvary.
Organogenní a antropogenní morfogentické procesy a tvary.
Hlavní typy reliéfu Země a jejich vývoj v mladším kenozoiku.
Opakování dílčích témat jako příprava ke zkoušce.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
DEMEK, J. Obecná geomorfologie. Praha: Academia, 1987, 476 s.
DEMEK, J., ZEMAN J. Typy reliéfu Země. Praha: Academia. 1979, 327 s.
HORNÍK, S. A KOL. Fyzická geografie, díl II., Praha: SPN, 1986. (geomorfologie s. 13-108).
Studentům je také předávána aktuální doporučená literatura a další studijní materiály o pokrocích v geomorfologii
a fyzické geografii.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Fyzická geografie ČR
P
26
hod. za týden

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Zk
nejsou

Jiný způsob vyjádření rozsahu

2/0

20
č.
2 ZS
Dopor. ročník / semestr
4
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
přednáška
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Romportl, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Úvod, Fyzickogeografická poloha České republiky v rámci Evropy
Geologické poměry
 regionální geologie ČR (geologická stavba, základní geologické jednotky)
 stručný geologický vývoj Českého masivu a Západních Karpat
Geomorfologické poměry
 vývoj reliéfu a říční sítě v ČR
 základní typy reliéfu v ČR (zarovnané povrchy, strukturní tvary, sopečný reliéf, krasový reliéf atd.)
 geomorfologické členění reliéfu
Klimatické poměry
 faktory ovlivňující klima v ČR (invarianty, dynamické faktory - základní povětrnostní situace)
 chod meteorologických prvků (teplota vzduchu, srážky, vlhkost vzduch, oblačnost a sluneční svit)
 klimatické oblasti ČR (klimatické klasifikace a regionalizace)
Hydrografie a hydrologické poměry
 podzemní vody (puklinové, průlinové, minerální)
 povrchové vody (povodí, odtokové poměry, jezera a mokřady)
Půdní poměry
 půdotvorní činitelé - faktory ovlivňující vznik a vývoj půd v ČR
 půdní druhy a půdní typy v ČR - základy regionální pedogeografie ČR
Biogeografické poměry
 biogeografické regionalizace ČR (zoogeografické, fytogeografické, bioregiony atd.)
Fyzickogeografická syntéza a regionalizace
 základy komplexní fyzickogeografické syntézy
 metody fyzickogeografické klasifikace a regionalizace
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Mištera L. a kol.: Geografie Československé socialistické republiky, SPN, Praha, 1985.
Kunský J.: Československo fyzicky zeměpisně, SPN, Praha, 1975.
Demek J. ed. (2006): Zeměpisný lexikon ČR – Hory a nížiny. AOPK a VÚKOZ, Praha, 582 s.
Vlček V. ed. (1984): Zeměpisný lexikon ČSR – Vodní toky a nádrže. Praha, Academia, 315s.
Česká republika – školní atlas, Kartografie Praha 2009
Hrnčiarová, T., Mackovčin, P. a kol., 2009: Atlas krajiny České republiky. MŽP ČR a VÚKOZ, v.v i., Praha–Průhonice,
352 s.
Tolasz, R. ed. (2007): Atlas podnebí Česka. 1. vyd. Praha: Český hydrometeorologický ústav; Olomouc: Univerzita
Palackého v Olomouci, 255 s.
Zoubek, J. et al. (2003): Atlas GeoČR 500. CD-ROM – soubor geovědních map. Česká geologická služba, Praha
Balatka B., Kalvoda, J. (2006): Geomorfologické členění reliéfu Čech. Kartografie Praha a.s., 79 s., 3 map, Praha
Kozák, J. et al. (2009): Atlas půd České republiky. ČZU Praha
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Geoinformační systémy
P
52
Hod. za týden
Z+Zk
nejsou

2/2

21
Č.
2 ZS
Dopor. ročník / semestr
5
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška/cvičení
Forma výuky

Vyučující
Doc. Ing. Kolář, CSc., RNDr. Štych, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
1. Model prostorových dat a popis krajiny.
2. Zdroje dat pro GIS.
3. Databáze prostorových dat, metadata.
4. Modely terénu.
5. Parametry kvality dat.
6. Funkce okolí a údržbové funkce.
7. Síťové funkce.
8. Funkce překrytí.
9. Spojovací a výstupní funkce.
10. Vizualizace v GIS.
11. Koncept infrastruktury prostorových dat (SDI).
12. Programy GEO, GMES, INSPIRE.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
KOLÁŘ, J. (1997): Geografické informační systémy. Skripta. Praha: ČVUT.
KOLEKTIV (1995): Seznamte se s GIS. Praha: Arcdata. (překlad anglického originálu)
RAPANT, P. (2002): Úvod do geografických informačních systémů. Skripta. Ostrava: VŠB.
Časopis ARC REVUE – INFORMACE PRO UŽIVATELE ARC/INFO.
http://gis.vsb.cz/dokumenty/ugis
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
KOLÁŘ, J. – ŠUNKEVIČ, M. – ŠOBRA, J. (2008): Koncept a význam programu "Globální monitoring životního prostředí
a bezpečnosti" (GMES). Skripta. Praha: Česká kosmická kancelář, o.p.s.
KOLEKTIV: Understanding GIS. Redlands: ESRI. (Manuál k ARC/INFO)
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Metody ve fyzické geografii I B
P
13
0/1
hod. za týden

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Z

Jiný způsob vyjádření rozsahu

22
č.
Dopor. ročník / semestr
2
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
cvičení
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Chuman, Ph.D. (36%); RNDr. Engel, Ph.D. (16%), RNDr. Křížek, Ph.D. (16%), Mgr. Treml, Ph.D. (16%),
RNDr. Šefrna, CSc. (16%)
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Osnova předmětu:
1. Analýza pedologických dat
2. Konstrukce profilů
3. Morfometrická analýza reliéfu
4. Kvantifikace makrostruktury a mikrostruktury krajiny
5. Datové zdroje v krajinné ekologii a jejich využití
6. Pedologické mapování

Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Bezvodová, B., Demek, J., Zeman, A. Metody geologického a geomorfologického výzkumu. Praha: SPN,1985.
Tomášek, M. Půdy České republiky. Praha: ČGS, 2000.
Valla, M. a kol. Pedologické praktikum. Praha: ČVUT, 2004.
McGarigal, K., Marks, B. (2002): Fragstats 3.3.
http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/downloads/fragstats_downloads.html
Leitao, A.B., Miller, J., Ahern, J., McGarigal, K. (2006): Measuring Landscapes: A Planner's Handbook. Island
Press.Washington.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Tělesná výchova II
P
26
Hod. za týden
Z
nejsou

0/2

23
Č.
2 ZS
Dopor. ročník / semestr
1
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
cvičení
Forma výuky

Vyučující
Katedra tělesné výchovy a sportu (KTV) – viz příloha č. 2
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu

Politická a regionální geografie
24
Název studijního předmětu
Č.
P
2 LS
Typ předmětu
Dopor. ročník / semestr
26
2/0
4
Rozsah studijního předmětu
Hod. za týden
Kreditů
2
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Počet semestrů 1 X
Zk
přednáška
Způsob zakončení
Forma výuky
nejsou
Další požadavky na studenta
Seminární práce
Vyučující
RNDr. Tomeš, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Cílem je seznámit studenty se základními principy politické organizace a diferenciace světa a s přístupy, kterými je
zkoumána. Důraz je kladen na význam geografických faktorů a měnící se roli jejich vlivu na politické procesy a na
komparaci politických charakteristik geografických subjektů. Základem je hodnocení států, jak z hlediska jejich
působení a postavení v mezinárodním kontextu (geopolitika a mezinárodní politika), tak z hlediska jejich vnitřní
organizace a struktury. Součástí je problematika státoprávního a územně správního uspořádání, politických systémů
a stran, geografie voleb, konfliktů, integrace, souvislosti hospodářského a politického vývoje.
Obsah:
I. Co je to politická geografie – objekt a předmět (specifikace) studia, definice, diskuse pojmu a zaměření; vývoj poznání
oboru; principy a formy politické diferenciace světa.
II. Politická diferenciace světa, stát – ústřední objekt i předmět zájmu politické geografie; teorie definice, teorie a funkce
státu, diskuse významu.
III. Klasifikace států podle forem státoprávního uspořádání; politické systémy, územně správní organizace, problematika
decentralizace; fenomén hranic.
IV. Demokracie a svoboda – ideologické koncepty a rozdělení světa, geografické aspekty vývoje demokracií, lidská
práva a svobody, metodika jejich hodnocení.
V. Geopolitika – historie geopolitických teorií, geopolitické koncepty a uspořádání světa; diskuse pojmu a praxe
používání, kritická geopolitika.
VI. Hospodářství a politika – politické souvislosti hospodářského vývoje, modely hospodářského a geopolitického
vývoje (Kondratieff, Modelski, Wallerstein, Taylor aj.), geoekonomické rozdělení světa, geografie bohatství a chudoby,
měření hospodářské vyspělosti, typologie států.
VII. Geografie síly – souvislosti ekonomického postavení a vojenské síly, neokolonialismus, ozbrojené síly a vojenské
doktríny.
VIII. Stát a národ – koncept národa a jeho diskuse, nacionalismus a separatismus, etnická diferenciace a homogenizace
světa.
IX. Náboženství a kulturní diferenciace – hlavní náboženské systémy, geografické a politické aspekty kulturní
diferenciace světa.
X. Geografie voleb – volební systémy, geografické aspekty a souvislosti voleb a volebních výsledků, politické síly
a strany.
XI. Geografie konfliktů – klasifikace a typologie, formy, příčiny, perspektivy.
XII. Geografie integrace – Intelrační procesy, důvody, formy, klasifikace integrací, Evropská unie, nejpokročilejší
integrace světa.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
BAAR, V. – RUMPEL, P. – ŠINDLER, P. (1996): Politická geografie. Ostrava: Učební texty Ostravské univerzity.
IŠTOK, R. (1997): Štát na politickej mape světa, Politickogeografické a geopolitické aspekty. In: Geografické práce. roč.
VII, č. 1, Prešov: Katedra geografie a geoekológie FHPV PU.
KREJČÍ, O. (1997): Mezinárodní politika. Praha: Victoria Publishing.
ŘÍCHOVÁ, B. A KOL. (1995): Komparace politických systémů I. Praha: skripta VŠE.
ŘÍCHOVÁ, B. A KOL. (1999): Komparace politických systémů II. Praha: skripta VŠE.
ŽALOUDEK, K. (1996): Encyklopedie politiky. Praha: Libri.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
GLASSNER, M. I. (1995): Political Geography. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, Inc.
SHORT, J. R. (1993): An Introduction to Political Geography. 2nd ed. London: Routledge.
TAYLOR, P. J. (1989): Political Geography. 2nd ed. London: Longman Scientific & Technical.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Sociální geografie ČR
P
26
hod. za týden
Zk
nejsou

2/0

25
č.
2 LS
Dopor. ročník / semestr
4
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
přednáška
Forma výuky

Vyučující
Doc. RNDr. Čermák, CSc., RNDr. Jančák, PhD.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
1. Geografická poloha ČR ve světě a Evropě, vývoj a změny. Vývoj státního území a hranic. Vývoj administrativního
členění.
2. Vývoj osídlení a sídelní struktura.
3. Vývoj obyvatelstva, hustota zalidnění, věková a národnostní struktura.
4. Náboženství, migrace, ekonomická aktivita (pohyb za prací).
5. Historický vývoj hospodářství ČR, periodizace, hlavní mezníky a období, proces několikeré transformace
a restrukturalizace.
6. Základní rysy transformace společnosti, hospodářství a průmyslu od 1948 resp. 1989.
7. Sektorová struktura hospodářství ve srovnání se světem.
8. Vývoj a změny odvětvové, územní, velikostní, vlastnické a organizační struktury průmyslu, kvalitativní změny (věda
a výzkum, integrace a globalizace, technologie, prostorová organizace, management, zahraniční kapitál, malé a střední
podniky atd.)
9. Těžební průmysl a získávání surovin (životnost, kvalita, struktura, efektivnost, životní prostředí, problémy), zdrojová
náročnost (energetická, surovinová, materiálová aj.) Výroba elektřiny, tepla, plynu a vody.
10. Zpracovatelský průmysl (tzv. těžký a lehký, spotřební průmysl). Charakteristika vybraných odvětví s důrazem na
rozvojová na vědě založená odvětví (elektronika, strojírenství, chemie, farmaceutika atd.)
11. Průmyslová regionalizace (staré a nové průmyslové oblasti a centra, dopad transformace). Přehled krajů ČR
(základní geografická a hospodářská charakteristika).
12. Zemědělská výroba a její vazby, rostlinná výroba a výrobní oblasti.
13. Živočišná výroba, otázky integrace a tendencí vývoje, transformace (majetkové vztahy).
14. Doprava, zahraniční obchod (teritoriální a zbožová struktura), služby. Životní prostředí (problémy, postižené oblasti).
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
MAREŠ, J. (1988): Industrializace Československa - její klady a zápory. In: Sborník ČSGS, ročník 93, č. 3, s. 183-198. Praha,
Academia.
KOPAČKA, L. (1992): Změny v geografickém rozmístění čs. průmyslu 1962-1988. In: Sborník ČSGS, ročník 97, č. 3, s. 152-171.
KOPAČKA, L. (1993): Československo zaniklo, ať žijí Česká republika a Slovenská republika. In: Geografické rozhledy, ročník 2,
č. 2/92-93, s. 35-41.
BARLOW, M., DOSTÁL, P., HAMPL, M. (eds) (1994): Territory, Society and Administration. The Czech Republic and the
Industrial Region of Liberec. Amsterdam, University of Amsterdam.
HAMPL, M. et al. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Praha, Přírodovědecká
fakulta univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.
Geografie Česká republika pro střední školy 4 (1999). Praha, SPN.
KOPAČKA, L.: Strukturální změny ekonomiky se zvláštním zřetelem k průmyslu, s. 219-229.
HAMPL, M. et al. (1999): Geography of Societal Transformation in the Czech Republic. Prague, Faculty of Science of Charles
University.
KOPAČKA, L. (2000): Transformation of the Czech Society and Economy and Energy Industry. In: AUC-G, 35, č. 1, s. 39-59.
HAMPL, M. et al. (2001): Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie.
Praha, Přírodovědecká fakulta univerzity Karlovy, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.
Nejvýznamnějí podniky České republiky 2001 (2001). Praha, Hoppenstedt-Bonnier.
ŠTĚPÁNEK, V., KOPAČKA, L., ŠÍP, J. (2001): Geografie cestovního ruchu. Praha, Karolinum. Skriptum - ČR s. 175-225.
KOPAČKA, L. (2001): Transition of the Czech Society and Economy since 1989, Emotions, Possibilities and Expectations versus
Reality. In: AUC-G, 35, č. 2, s. 19-40.
Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2012 (2012). Praha, ČSÚ.
Statistická ročenka České republiky 2012 (2012). Praha, ČSÚ (podobně dřívější ročníky).
Top 100. The largest and most prosperous firms in the Czech Republic (2012). Praha, Top Press.
Atlas ČSSR; Atlas československých a světových dějin; Školní atlas dnešního světa (2001). Praha, Terra.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Regionální geografie Evropy
P
39
3/0
Hod. za týden
Zk
nejsou

26
Č.
2 LS
Dopor. ročník / semestr
5
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Havlíček, Ph.D.; doc. RNDr. Vilímek, CSc.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu

Přednášky kladou důraz na pravidelnosti a rozdíly regionální diferenciace a regionálního vývoje Evropy; fyzickogeografické, socioekonomické, socio-kulturní a politické aspekty vývoje evropských krajin/regionů. Základem je komparace a hodnocení obecných
a regionálně specifických procesů environmentálních, sociálních, demografických, ekonomických, politických a kulturních změn
v globálním, makroregionálním a regionálním měřítku. Diskutují se komplementární způsoby regionalizace Evropy, přírodní
a společenské problémy a potenciál rozvoje jednotlivých evropských makroregionů. Důraz se klade na hodnocení geografických
aspektů sledovaných změn včetně vývoje regionální diferenciace příslušných zemí.
Cílem přednášky je prohloubit znalost reálií, místopisu, regionálního členění Evropy (přírodní celky, státy, regiony), dovednost
posoudit trendy (příčiny, podmíněnosti, důsledky) vývoje jednotlivých částí Evropy a evropských zemí, významově rozlišovat
podstatné a parciální, obecné a specifické procesy vývoje, posoudit rozdíly mezi evropskými zeměmi a regiony různých typů,
souvislosti mezi charakterem přírodních podmínek a distribucí společnosti v evropských regionech, resp. diferenciací
socioekonomického a sociokulturního prostředí; posoudit význam evropské integrace, společenských změn v posledních desetiletích
i aktuálních problémů na změny územní diferenciace společnosti v prostředí evropských krajin.
1) Úvod – poloha, hranice a základní fyzickogeografické vlastnosti Evropy (geologická stavba a morfostrukturní charakter, klimatické
a hydrologické poměry, biogeografie). Členění Evropy na fyzickogeografické regiony a jejich komplexní charakteristika.
2) Severní Evropa a Britské souostroví.
4) Alpsko-karpatská soustava.
3) Hercynská střední Evropa (nížinná a horská část).
5) Mediteránní oblast (charakteristika jednotlivých poloostrovů).
6) Východní Evropa (Východoevropská platforma a přilehlé orogény).
7) Sociogeografická diferenciace Evropy, historický a hospodářskopolitický vývoj Evropy, jádrové, semiperiferní a periferní oblasti
Evropy; vývoj socio-ekon. a socio-kultur. diferenciace, městské a venkovské oblasti, problémové oblasti Evropy, evropské makroreg.
8) Evropské státy s rozvinutou tržní ekonomikou, vnitřní diferenciace Evropské unie, Evropa regionů, evropský (neo)regionalismus,
EU 15/27, specifické rysy, vývojové trendy, vnitřní rozdíly.
9) Geograf. aspekty transice postkom. zemí (nových členských států EU), hlavní problémy posttotal. spol., ekon. a pol. transformace.
10) Střední a středovýchodní Evropa, země V4, Bulharsko, Rumunsko.
11) Pobaltí a postjugoslávský prostor (Slovinsko a Chorvatsko).
12) Geografické aspekty evropské integrace, Evropa jako makroregion v globálních souvislostech.

Základní studijní literatura a studijní pomůcky

BIČÍK, I. A KOL. (2001): Školní atlas dnešního světa. 1. vyd. Praha: Terra.
BIČÍK, I. A KOL. (2003): Školní atlas dnešní Evropy. Praha: Terra.
KRÁL, V. (1999): Fyzická geografie Evropy. Praha: Academia. 348 s.
LICHTENBERGER, E. (2005): Europa. Geographie, Geschichte, Wirtschaft, Politik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 360
s.
MURPHY, A. B. – JORDAN-BYCHKOV, T. G. – BYCHKOVA JORDAN, B. (2009): The European Culture Area. A Systematic Geography. 5th
ed. Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers. 423 s.
ROSTOUCÍ REGIONY, ROSTOUCÍ EVROPA (2007): Čtvrtá zpráva o hospodářské a sociální soudržnosti. Brussel: European Commission.
SOUBOR MAP "POZNÁVÁME SVĚT". Praha: Kartografia.
VOTÝPKA, J. (1994): Fyzická geografie Evropy. Praha: Skripta PřF UK. 258 s.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

EMBLETON, C., ED. (1984): Geomorphology of Europe. London: Macmillan Publishers. 465 s.
HAMPL, M. (2009): Globální systém: stav, současné tendence a možné perspektivy distribuce mocenského potenciálu. In: Geografie.
vol. 114, no. 1, pp. 1-20.
HÄUFLER, V. A KOL. (1968): Zeměpis zahraničních zemí I, II. Praha: Academia.
CHROMÝ, P. (2009): Region a regionalismus. In: Geografické rozhledy. vol. 19, no. 1, pp. 2-5.
KEATING, M. ED. (2005): Regions and Regionalism in Europe. Cheltenham, Northampton: Edward Elgar Publ. 692 s.
KUNSKÝ, J. A KOL. (1968): Zeměpis světa. Evropa. Praha: Orbis. 543 s.
NETOPIL, R. – BIČÍK, I. – BRINKE, J. (1988): Geografie Evropy. Praha: SPN. 323 s.
TOMEŠ, J. (2003a): Regiony Evropské unie – Evropa regionů. In: Geografické rozhledy. vol. 13, no. 1, pp. 26-27.
TOMEŠ, J. (2003b): Evropa regionů. Regionální rozdíly: diferenciace bohatství. In: Geografické rozhledy. vol. 13, no. 2, pp. 54-55.
TOMEŠ, J. (2004a): Evropa regionů – regionální diferenciace nezaměstnanosti. In: Geografické rozhledy. vol. 13, no. 4, pp. 110-111.
TOMEŠ, J. (2004b): Regiony Evropské unie – reg. diferenciace ekon. struktury. In: Geografické rozhledy. vol. 14, no. 3, pp. 82-83.
TURNOCK, D. (2003): The Human Geography of East Central Europe. London: Routledge. 390 s.
ŽÍLA, O. (2009): Úspěšnost návratnosti bosenských uprchlíků do svých domovů. In: Geografie. vol. 114, no. 2, pp. 89-104.
EUROPEAN PLANNING
STUDIES EUROPA XXI
EUROPEAN SPATIAL RESEARCH AND POLICY
MORAVIAN GEOGRAPHICAL REPORTS

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Metody v SG I
P
26
Hod. za týden
Z
nejsou

27
2 ZS

Č.

0/2

Dopor. ročník / semestr
4
Kreditů
Počet semestrů 1 X
cvičení
Forma výuky

2

Vyučující
doc. RNDr. Ouředníček, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Výuka je zaměřena na procvičení základních metod geografického výzkumu a zdokonalení dovedností a kompetencí
zejména s důrazem na psaní odborného textu, bibliografii, práci s cizojazyčnou literaturou, zpracování statistických dat,
jejich interpretace a prezentace. Jednotlivá cvičení jsou zaměřena na procvičení několika druhů metod a jsou
zpracovávána v malých týmech studentů. Výsledkem jsou dva texty, ve kterých jsou zpracovány souhrnně cvičení ze
dvou bloků výuky a prezentace referátů.
1 Vstupní cvičení; Zadání rešerše; Zadání seminární práce I
2 Čtení odborné literatury
3 Zdroje dat v SG
4 Kvantitativní metody v SG; Odevzdání rešerše
5 Kvalitativní metody v SG; Kontrola otázek k dotazníkovému šetření.
6 Psaní odborného textu; Zadání úvahy.
7 Aplikace metody výzkumu; Prezentace článku k seminární práci II.
8 Metody grafického znázorňování.
9 Tematická kartografie.
10 Prezentační techniky.
11 Prezentace prací I; Prezentace dotazníkového šetření.
12 Prezentace prací II; Prezentace/diskuse seminární práce II.
13 Závěrečný seminář; Test.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
JOHNSTON, R. J. – GREGORY, D. – SMITH, M. (EDS.) (1994): The Dictionary of Human Geography. London: Blackwell
Publishers.
MURDYCH, Z. (1983): Tematická kartografie. Praha: SPN.
OUŘEDNÍČEK, M. – TEMELOVÁ, J. – POSPÍŠILOVÁ, L. EDS. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České
republiky. Praha: Karolinum.
PAVLÍK, Z. – KUHNL, K. (1981): Úvod do kvantitativních metod pro geografy. Praha: SPN. s. 110.
PAVLÍK, Z. – RYCHTAŘÍKOVÁ, J. – ŠUBRTOVÁ, A. (1986): Základy demografie. Praha: Academia. s. 463.
VENCÁLEK, J. – NOVÁKOVÁ, B. (1981): Cvičení z geografie obyvatelstva. Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Tělesná výchova II
P
26
Hod. za týden
Z
nejsou

0/2

28
Č.
2 LS
Dopor. ročník / semestr
1
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
cvičení
Forma výuky

Vyučující
Katedra tělesné výchovy a sportu (KTV) – viz příloha č. 2
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Dálkový průzkum Země
PV
52
Hod. za týden
Z+Zk
nejsou

2/2

Č. 298
2-3 LS
Dopor. ročník / semestr
5
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška / cvičení
Forma výuky

Vyučující
doc. Ing. Kolář, CSc.; RNDr. Kupková, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s principy metody dálkového průzkumu a způsobu jejího možného využití
v geografických disciplínách. Studenti se seznámí s praktickými postupy při zpracování obrazových dat DPZ s využitím
software PCI Geomatica.
Probíraná témata:
1. Elektromagnetické spektrum.
2. Přístroje a nosiče.
3. Geometrické aspekty dat dálkového průzkumu.
4. Zvýraznění obrazu.
5. Klasifikace a interpretace.
6. Kvalitativní hodnocení prostorových dat.
7. Radar.
8. Aplikační příklady.
Cílem cvičení je vybavit studenty základními dovednostmi potřebnými k manipulaci s obrazovými daty a získáváním
informace. Půjde o následující typy operací:
1. Struktura rastrových formátů a jejich čtení, hlavičky souborů a metadata.
2. Definování geometrické podoby obrazu – zadávání parametrů zvolené projekce.
3. Sestavení histogramu obrazu a příslušné statistiky.
4. Zvýraznění obrazu úpravou histogramu.
5. Práce s barvou – vytváření barevných obrazů.
6. Editace tabulky LUT.
7. Použití prostorových filtrů – zadání základních typů filtru pro restauraci obrazu.
8. Zvětšování a změnšování obrazu do měřítka.
9. Neřízená klasifikace.
10. Řízená klasifikace – výběr trénovacího souboru.
11. Stanovení přesnosti klasifikace.
12. Jednoduchá atmosférická korekce
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
KOLÁŘ, J. (1989): Dálkový průzkum Země. Praha: SNTL.
KOLÁŘ, J. – HALOUNOVÁ, L. – PAVELKA, K. (2000): Dálkový průzkum Země. 2. vyd. Praha: Skripta, ČVUT. 164 s.
LILLESAND, T. M. – KIEFER, R. W. (1999) Remote Sensing and Image Interpretation. 4th ed. New York: Wiley. 736 s.
UŽIVATELSKÝ MANUÁL K PROGRAMU GEOMATICA 9.0
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
CAMPBELL, J. B. (1987): Introduction to Remote Sensing. New York: Guilford.
MANUAL OF REMOTE SENSING (1989). Virginia: Falls Church, ASP.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Životní prostředí člověka
P
39
hod. za týden
Z+Zk

2/1

30
Č.
2 ZS
Dopor. ročník / semestr
5
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
přednáška / cvičení
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Matějček, Ph.D.; RNDr. Spilková, Ph.D.; Mgr. Treml, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
1. Úvod: definice životního prostředí; základní typy transformace životního prostředí člověkem; vztah člověka a jeho
životního prostředí v historickém pohledu;
2. Narušení biogeochemických cyklů člověkem: narušení cyklu uhlíku a jeho důsledky;
3. Narušení cyklu dusíku a jeho důsledky: narušení cyklu ostatních hlavních biogenních prvků (kyslík, fosfor, síra);
4. Interakce člověka a životního prostředí v historickém pohledu: růst lidské populace, datování výskytu jednotlivých
hominidů na Zemi, charakteristika jednotlivých civilizací z pohledu jejich vztahu k ŽP, zásadní mezníky ve vztahu
člověk a ŽP (domestikace, využití kovů, používání pluhu);
5. Interakce člověk – atmosféra: příčiny změn klimatu; antropogeníí ovlivnění atmosféry – produkce skleníkových
plynů; produkce aerosolů; změny albeda; smog, emise SO2 a NOx;
6. Interakce člověk – hydrosféra: spotřeba vody jednotlivými lidskými aktivitami; zásahy do hydrologického cyklu,
důsledky úprav koryt vodních toků, hrázování, stavba přehrad; změny charakteru povodí: odběry vody v povodí; změny
krajinného pokryvu; projevy nadměrných odběrů podzemní vody; znečištění vody dle povahy zdroje; typy znečistění;
biodiverzita vodních ekosystémů; pitná voda; znečištění oceánů;
7. Ochrana přírody a její společenskovědní a přírodovědné základy: důvody ochrany přírody; vývoj vztahu člověka
k přírodě; základní dogmata ochrany přírody; ekonomické přístupy při zdůvodňování ochrany přírody; způsoby ochrany
přírody – ochrana přírody na úrovni druhů a populací; územní ochrana přírody dle národní legislativy ČR, tradiční
kategorie chráněných území – přehled; ekologické sítě;
8. Biosféra jako součást životního prostředí člověka: výjimečné vlastnosti planety Země z hlediska podmínek pro život;
pojem biodiverzita; příčiny přirozené ztráty biodiverzity a příčiny ztráty biodiverzity způsobené lidskou činností; hlavní
argumenty příznivců i odpůrců geneticky modifikovaných organismů;
9. Litosféra a pedosféra jako součást životního prostředí člověka: projevy lidské činnosti v litosféře; význam půdy pro
člověka; hlavní procesy, které půdu ohrožují (půdní eroze, dezertifikace, zasolení půd, hutnění půd, kontaminace půd,
okyselování půd, zábor půdy; kvantifikace ztrát půdy lidskou činností; diferenciace vlivu člověka na půdu);
10. Odpady: definice a kategorie odpadů; regionální diferenciace produkce odpadů v Evropě; výhody a nevýhody
jednotlivých způsobů nakládání s odpady;
11. Hodnocení dopadu jedince a společnosti na životní prostředí: ekologická stopa a ekologická kapacita; regionální
diferenciace ekologické stopy; další způsoby hodnocení zátěže životního prostředí a udržitelnosti; označování výrobků
z hlediska jejich dopadu na životní prostředí;
12. Kvalita prostředí: jednotlivé aspekty kvality prostředí; přirozená radioaktivita; hluk a zvuk a jeho dopady na lidské
zdraví; rizika spojená s elektromagnetickým smogem a světelným znečištěním; subjektivně vnímané charakteristiky
kvality místa;
13. Filosofické a etické aspekty životního prostředí: různé přístupy k vnímání postavení člověka v přírodě a různé
pohledy na tzv. ekologickou etiku; základních přístupy k životnímu stylu.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
ČERVINKA, P. (1995): Antropogenní transformace přírodní sféry. Skripta PřF UK. Praha: Karolinum. 68 s.
FREEDMAN, B. (2006): Environmental ecology. The Ecological Effects of Pollution, Disturbance and Other Stresses. 3rd
ed. Dalhousie University: Academic Press, 606 s.
GOUDIE, A. (2005): The Human Impact on the Natural Environment. Cambridge (MA, USA): MIT Press. 341 s.
KOHÁK, E. (2000): Zelená svatozář. Praha: SLON. 109 s.
MATĚJČEK, T. A KOL. (2007): Malý geografický a ekologický slovník. Praha: Nakladatelství ČGS. 56 s.
NÁTR, L. (2006): Země jako skleník: Proč se bát oxidu uhličitého? Praha: Academia. 143 s.
PIVNIČKA, K. – BRANIŠ, M. (1995, 1998): Úvod do studia životního prostředí. Praha: Karolinum. 142 s.
PRIMACK, B. R. – KINDLMANN, P. – JERSÁKOVÁ, J. (2004): Biologické principy ochrany přírody. Praha: Portál. 349 s.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Krajinná ekologie
P
26
Hod. za týden
Zk
nejsou

2/0

31
Č.
3 ZS
Dopor. ročník / semestr
4
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška
Forma výuky

Vyučující
doc. RNDr. Lipský, CSc.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Základy krajinné ekologie jako interdisciplinárního předmětu studujícího komplexně krajinnou sféru, její strukturu,
procesy a vývoj. Definice základních pojmů. Vývoj a vymezení oboru, člověk, příroda a krajina. Struktura krajiny,
koncept krajinné jednotky a krajinných složek. Ekologické sítě v krajině a další strukturální charakteristiky krajiny.
Ekologická stabilita krajiny a možnosti její kvantifikace. Metody mapování krajiny a krajinné struktury. Biodiverzita
v krajině, její geografické a krajinně ekologické zákonitosti a faktory. Procesy vývoje krajiny, jejich časové a prostorové
dimenze. Vývoj přírodní a kulturní krajiny na území České republiky. Současné změny v krajině a současné tendence
vývoje české a evropské krajiny. Typologie přírodní a kulturní krajiny – metody a principy. Typy českých a evropských
krajin. Aplikovaná krajinná ekologie – praktické aplikace krajinně ekologických principů, metod a poznatků v krajinném
plánování. Stručný přehled krajinotvorných programů v České republice – územní systém ekologické stability,
ECONET, program péče o krajinu, program revitalizace říčních systémů, program obnovy venkova, pozemkové úpravy,
hodnocení a ochrana krajinného rázu.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
DEMEK, J. (1999): Úvod do krajinné ekologie. Olomouc: Univerzita Palackého. 102 s. ISBN 80-7067-973-5.
FORMAN, R. T. T. – GODRON, M. (1993): Krajinná ekologie. Praha: Academia. 586 s. ISBN 80-200-0464-5.
KUBEŠ, J. (1996): Plánování venkovské krajiny. Ostrava: VŠB – TU. 186 s. ISBN 80-7078-358-3.
LIPSKÝ, Z. (1998, 1999): Krajinná ekologie pro studenty geografických oborů. Praha: Karolinum. 129 s. ISBN 80-7184545-0.
LIPSKÝ, Z. (2000): Sledování změn v kulturní krajině. Praha: ČZU. 71 s. ISBN 80-213-0643-2.
SKLENIČKA, P. (2003): Základy krajinného plánování. Praha: Naděžda Skleničková. 321 s. ISBN 80-903206-1-9.
ZONNEVELD, I. S. (1995): Land Ekology. Amsterdam: SPB Academic Publishing. ISBN 90-5103-101-7.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Seminář k bakalářské práci
P

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Z

Jiný způsob vyjádření rozsahu

52

hod. za týden

0/4

32

č.
Dopor. ročník / semestr
4
kreditů
Počet semestrů 1 x
seminář
Forma výuky

Vyučující

Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu

Základní studijní literatura a studijní pomůcky

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

3 ZS
2

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Zkouška z cizího jazyka
P
Hod. za týden 0/0
samostatná práce, konzultace
Z+Zk
nejsou

33
Č.
3 ZS
Dopor. ročník / semestr
1
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
samostatná práce, konzultace
Forma výuky

Vyučující
Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (ÚJOP) – viz příloha č. 1
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Zkouška z cizího jazyka – stupeň na úrovni B1 SERR:
* Student rozumí hlavním myšlenkám spisovné vstupní informace, týkající se běžných přírodovědných témat, se kterými
se pravidelně setkává ve škole, na konferencích atd.
* Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při rozhovoru s kolegou obdobného přírodovědného zaměření.
* Umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Bakalářský projekt
P
Hod. za týden 0/0
samostatná práce, konzultace
Z
nejsou

34
Č.
3 ZS
Dopor. ročník / semestr
8
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
samostatná práce, konzultace
Forma výuky

Vyučující
vedoucí projektu
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Jiný způsob vyjádření rozsahu

Geografická exkurze
P
1 týden
Z

hod. za týden

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vypracování a prezentování referátu na vybrané téma.

35

č.
Dopor. ročník / semestr
3
kreditů
Počet semestrů 1 x
exkurze
Forma výuky

3 LS
2

Vyučující
RNDr. Temelová, Ph.D.; RNDr. Chuman, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Exkurze je organizována v několika variantách s odlišnou mírou finanční spoluúčasti studentů. Program exkurze spočívá
v návštěvě určitého regionu (dle variant vnitrozemského, příhraničního či zahraničního) a komplexním studiu jeho
přírodních zvláštností a socioekonomických aktivit. Aktivní účast studentů předpokládá zpracování zadaného tématu ve
formě odborného referátu a vypracování exkurzní zprávy.

Základní studijní literatura a studijní pomůcky
BIČÍK, I. a kol. (2003): Školní atlas dnešní Evropy. Terra, Praha.
BIČÍK, I. a kol. (2001): Školní atlas dnešního světa. 1. rozšířené a opravené vydání. Terra, Praha.
KRÁL, V. (1999): Fyzická geografie Evropy. Academia, Praha, 348 s.
Soubor map "Poznáváme Svět". Kartografia, Praha.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Základy geologie pro geografy

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Z+Zk
nejsou

Jiný způsob vyjádření rozsahu

PV
39

hod. za týden

č.
2/1

1

1 ZS
Dopor. ročník / semestr
5
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
přednáška/cvičení
Forma výuky

Vyučující
Doc. RNDr. Kachlík, CSc.; RNDr. Hajná, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
1. Úvod - charakteristika geověd a jejich stručná historie;
2. Minerály - jejich vznik, vlastnosti a horninotvorný význam;
3. Vyvřelé horniny - horninotvorné minerály, vznik, tělesa vyvřelých hornin (magmatismus, vulkanismus);
4. Sedimentární horniny - horninotvorné součásti, sedimentární procesy, prostředí a struktury;
5. Metamorfované horniny - metamorfní procesy, vznik nových minerálů;
6. Země a její vnitřní stavba - vznik a vývoj zemského tělesa, charakteristika jednotlivých geosfér (zemská kůra, plášť
a jádro);
7. Desková tektonika - pohyb litosférických desek, vznik a zánik oceánů a kontinentů v geologické minulosti;
8. Struktury a deformace zemské kůry - duktilní a křehká tektonika (vrásy a zlomy), vztah k deskové tektonice,
zobrazování v geologické mapě;
9. Podzemní voda a kras - hydrologický cyklus, proudění podzemní vody, krasové jevy;
10. Geologická činnost tekoucí vody - řeky, říční delty, jezera a jejich erozní, transportní a akumulační činnost;
11. Geologická činnost ledovců - kontinentální a horské ledovce, terénní tvary formované ledovci;
12. Eolická činnost a pouště - geologická činnost větru, erozní a akumulační tvary (písečné duny, aj.), příčiny vzniku
pouští;
13. Geologická činnost moří a oceánů - charakteristika mořského prostředí od pobřeží po hluboké moře, procesy
a sedimenty v těchto prostředích;
14. Stratigrafie - relativní a absolutní určování stáří horninových těles, klíč k rozluštění geologického vývoje zemské
kůry, geologická časová škála.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
KACHLÍK, V., CHLUPÁČ, I. (1996): Základy geologie. Historická geologie. - Karolinum Praha. 341 s.
PRESS, F., SIEVER, R. (1998): Understanding Earth. Second Edition. - W.H. Freeman and Co., 682 s.
PLUMMER, Ch. C., McGREARY, D. (1993): Physical Geology. Sixth Edition. - Wm. C. Brown Publishers, 537 s.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Matematika C
PV
52
Hod. za týden
Z+Zk
nejsou

2/2

2
Č.
1 ZS i LS
Dopor. ročník / semestr
4
Kreditů
2
Počet semestrů 1 x
přednáška/cvičení
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Štědrý, CSc.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
1. Lineární algebra: Vektorový prostor, lineární kombinace vektorů, vektory lineárně závislé/nezávislé, báze, dimenze.
Skalární součin, délka vektoru. Vektorový součin. Typ matice, stupňová matice, transponovaná matice, symetrická
matice. Hodnost matice. Operace s maticemi. Determinant, vlastnosti determinantu, rozvoj determinantu podle
řádku/sloupce, Sarrusovo pravidlo. Matice singulární/regulární. Cramerovo pravidlo. Inverzní matice. Vlastní čísla
matice a příslušné vlastní vektory. Soustavy lineárních rovnic, Gaussova eliminace.
2. Reálné funkce reálné proměnné: Složená funkce, prostá funkce, inverzní funkce, funkce cyklometrické. Funkce
konvexní/konkávní. Lokální/globální maximum/minimum funkce. Limita funkce, spojitost funkce. Derivace, diferenciál.
Tečna a normála ke křivce (grafu funkce). L'Hospitalovo pravidlo. Vyšetření průběhu funkce.
3. Funkce dvou reálných proměnných: Parciální derivace, totální diferenciál. Normála/tečná rovina k ploše (grafu funkce
dvou proměnných). Lokální extrém, sedlový bod. Představa o základních plochách.
4. Integrální počet funkce jedné reálné proměnné: Primitivní funkce (neurčitý integrál), integrace per partes, substituce,
užití rozkladu na parciální zlomky. Riemannova/Newtonova definice určitého integrálu. Nevlastní integrály. Numerická
integrace. Aplikace určitého integrálu.
5. Diferenciální rovnice prvního řádu: Separace proměnných a variace konstanty.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
KOTVALT, V. (2008): Základy matematiky pro přírodovědné obory. Praha: Karolinum.
ŠTĚDRÝ, M. (2006): Sbírka úloh k matematice pro geografy. Praha: Karolinum.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Fyzika Země
PV

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Zk
nejsou

Jiný způsob vyjádření rozsahu

39

hod. za týden

č.
3/0

Dopor. ročník / semestr
4
kreditů
Počet semestrů 1 x
Forma výuky

3
1-2 LS
2

Vyučující
Doc. RNDr. Fischer, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
1. Geofyzika
Podstata geofyziky, její pozice mezi vědami o Zemi, základní sledované fyzikální vlastnosti a jevy, globální vlastnosti
Země, lokální geologické problémy - užitá geofyzika. Metody řešení úloh v geofyzice, modelování a inverze.
2. Gravitační pole
Tíže a gravitace, tvar Země, slapové jevy, základní vlastnosti gravitačního pole. Hustoty hornin a hustota Země. Měření
tíže, typy tíhových anomálií, izostáze. Geologická interpretace tíhových anomálií, modelování, hustotní řezy. Tíhové
projevy geologických megastruktur (kontinent, oceán, kontinentální okraj, rifty, subdukční zóny), tíhová mapa světa.
3. Magnetické pole
Základní vlastnosti a veličiny magnetického pole. Magnetické vlastnosti materiálů a hornin. Vnitřní zdroj
geomagnetického pole, sekulární variace, složky geomagnetického pole, využití magnetického pole Země při studiu
stavby Země. Indukovaná a remanentní magnetizace, druhy remanentní magnetizace. Paleomagnetismus, geomagnetické
inverze - využití k analýze vzniku a pohybu oceánské kůry a litosférických desek.
4. ELEKTROMAGNETICKÉ POLE
Elektrický odpor hornin. Elektrické pole v blízkém okolí Země, ionosféra. Vnější geomagnetické pole, struktura
magnetosféry, proudové systémy. Časové změny geomagnetického pole vnějšího původu, variace, poruchy. Podstata
EM indukce v Zemi, telurické proudy, skinefekt, sondážní metody. Elektrická vodivost kůry, svrchního pláště, elektrická
astenosféra. Modely radiálního průběhu vodivosti v přechodní zóně a spodním plášti.
5. ZEMSKÉ TEPLO
Šíření tepla, Fourierův zákon vedení tepla. Teplota povrchu Země, periodické změny teploty. Zemský tepelný tok,
princip jeho určování, specifika kontinentálního a oceánského tepelného toku. Termální charakteristika litosféry,
geotermy. Termální model pláště, adiabatický gradient a odhady teploty, princip konvekce. Teplota v jádru, radiální
průběh teploty v Zemi.
6. Seismologie a vnitřní stavba Země
Zemětřesení a jeho vztah ke studiu stavby Země a procesů, které v ní probíhají. Mechanické vlastnosti hornin, elastická
aproximace, reologické vlastnosti. Seismické vlny, seismické paprsky, šíření seismických vln, seismický model Země.
Zemětřesení - ocenění velikosti: magnitudo, intenzita; lokace ohniska, mechanismus ohniska. Použití lokací a řešení
mechanismů ohniska ve vztahu k deskové tektonice. Časově prostorový výskyt zemětřesení, předvídání zemětřesení.
Využití seismických vln k poznání geologické stavby - užitá seismika, seismická tomografie.
7. Geochronologie - radiometrické určování stáří hornin
Význam, geologické metody (geologické vztahy, paleontologie,..), metody založené na radioaktivním rozpadu. Principy
metod uhlíku C14, rubidium - stronciová metoda, kalium - argonová metoda a další.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
LOWRIE, W. (1997): Fundamentals of Geophysics, Cambridge University Press, 1997.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Základy ekonomie pro geografy
PV
26
1/1
Hod. za týden
Z
nejsou

4
Č.
1-3 ZS
Dopor. ročník / semestr
3
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška / cvičení
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Hulíková Tesárková, Ph.D.; RNDr. Sivková, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Stručný obsah kurzu:
1. Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy a otázky.
2. Chování spotřebitele, užitečnost, poptávka.
3. Chování výrobce, náklady, nabídka.
4. Tržní rovnováha a efektivnost.
5. Dokonalé a nedokonalé trhy.
6. Úvod do makroekonomie.
7. Makroekonomický produkt a důchod.
8. Inflace.
9. Ekonomika veřejného sektoru.
10. Mezinárodní ekonomické instituce.
11. Ekonomická situace ve světě
12. Koncept lidského kapitálu
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
HOLMAN R. A KOL. (1999): Dějiny ekonomického myšlení. Praha: Beck.
HOLMAN, R. (2002): Ekonomie. Praha: Beck.
KOSCHIN, F. (2005): Kapitoly z ekonomické demografie. Praha: Skripta VŠE.
NAHODIL, F. (2006): Ekonomika veřejného sektoru. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
SAMUELSON, P. – NORDHAUS, W. (1992): Ekonomie. Praha: Svoboda.
SOUKUPOVÁ J. – HOŘEJŠÍ B. – MACÁKOVÁ L. (1999): Mikroekonomie. Praha: Management Press.
TODARO, M. P. – SMITH, S. C. (2006): Economic Development. 9th ed. England: Pearson Education Limited.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

č.
Výpočetní technika ve fyzické geografii
Dopor. ročník / semestr
PV

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Z+Zk
nejsou

Jiný způsob vyjádření rozsahu

26

hod. za týden

1/1

kreditů
Počet semestrů
Forma výuky

5

2 LS
4
1x
2
přednáška/cvičení

Vyučující
Doc. RNDr. Langhammer, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Úvod, software a data pro fyzickogeografické aplikace.
Zpracování empirických dat - rovnice, základní statistické funkce.
Zpracování empirických dat - rozšířená statistika, grafy.
Zpracování empirických dat - databázové funkce, řazení, filtrování, kontingenční tabulky.
GIS - vrstvy, uspořádání dat, základní ovládání, projekce, měřítko.
GIS - tematické mapy.
GIS - propojení geografických a databázových údajů, databázové dotazy.
GIS - geografické atributy, prostorové dotazy.
GIS - editace a vytváření objektů.
GIS - interpolace, georegistrace rastrů, digitalizace.
GIS - nadstavbové nástroje, tvorba tiskových sestav.
GIS - integrace s GPS daty.

Základní studijní literatura a studijní pomůcky
WONNACOT, T.H., WONNACOT, R.J. Statistika pro obchod a hospodářství. Praha: Victoria Publishing, 1992
ORWIS, W.J. Excel pro vědce a inženýry. Praha: Computer Press, 1996
TUČEK, J. Geografické informační systémy, principy a praxe. Praha: Computer Press, 1998
www.mapinfo.com, www.esri.com

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Teorie sociální geografie
PV
39
Hod. za týden
Z+Zk
nejsou

2/1

Č. 6
2-3 ZS
Dopor. ročník / semestr
5
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška / cvičení
Forma výuky

Vyučující
prof. RNDr. Hampl, DrSc.; RNDr. Novotný, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Kurz je věnován teoretickým otázkám geografie se zvláštním zřetelem na sociální geografii. Vstupní přednášky se týkají
problematiky metageografické, a tedy zařazení geografického poznání do integrálního systému vědeckého studia.
Hlavním cílem je diskuse teoretické a metodologické koncepce geografie a s tím spojené „výchovy“ k teoretickému
myšlení.
Hlavní témata:
1. Úvod do problematiky, hlavní pojmy.
2. Předmětová specifikace geografie a klasifikace věd.
3. Problém geografických pravidelností.
4. Geografická organizace v hierarchickém uspořádání reality.
5. Klasifikace geografických věd, vztah fyzické a sociální geografie.
6. Základní geografické pravidelnosti: kombinace vývojové a řádovostní/měřítkové diferenciace.
7. Region, regionalizace a typologie.
8. Vývoj společnosti a geografická organizace.
9. Indukce a dedukce, metody geografického studia.
10. Směry v současné sociální geografii (v rámci seminářů)
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
DANĚK, P. (2008): Vývoj moderního geografického myšlení. In: Toušek, V. a kol.: Ekonomická a sociální geografie,
Plzeň: Aleš Čeněk. s. 9-40.
GARDAVSKÝ, V. – HAMPL, M. (1982): Základy teoretické geografie. Praha: SPN.
HAMPL, M. (1988): Teorie strukturální a vývojové organizce geografických systémů: principy a problémy. Brno: GGÚ
ČSAV.
HAMPL, M. A KOL. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Praha: PřF
UK (1. kapitola).
JOHNSTON, R. J. – GREGORY, D. – SMITH, M. (EDS.) (1994): The Dictionary of Human Geography. London: Blackwell
Publishers.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Teorie regionálního rozvoje
PV
39
Hod. za týden
Z+Zk
nejsou

2/1

Č. 7
2-3 ZS
Dopor. ročník / semestr
4
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška / cvičení
Forma výuky

Vyučující
doc. RNDr. Blažek, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Cílem kurzu je poskytnutí základního teoretického rámce pro regionální výzkum. Kurz seznamuje s jednotlivými
vývojovými etapami teorií regionálního rozvoje, přičemž největší důraz je kladen na současné teoretické přístupy ke
studiu regionální problematiky. Jedná se především o oba směry, které v oblasti teorií regionálního rozvoje v současnosti
dominují, tj. institucionální teorie regionálního rozvoje a škola nové ekonomické geografie. Jsou probírány následující
nové nebo relativně nové teorie a koncepty: globální hodnotové řetězce a globální produkční sítě, trojitá šroubovice
(triple helix), regionální inovační systémy, znalostní základny, příbuzná rozmanitost (related variety), klastry, koncept
"local buzz – global pipelines", odvětvová a geografická krátkozrakost, rozložené znalostní základny aj.
1. Možnosti klasifikace TRR a základní koncepční dilemata TRR (aktér versus struktura, konvergence versus
divergence)
2. Teorie regionálního rozvoje – lokalizační teorie a neoklasické modely, strukturalistické TRR
3. Teorie skupiny jádro-periferie (Harrod-Domarův model, Northova teorie exportní základny, Perrouxova teorie pólů
růstu, teorie růstových center a růstových os)
4. Teorie skupiny jádro – periferie, teorie kumulativních příčin (Myrdal), teorie nerovnoměrného rozvoje (Hirschman)
5. Strukturalistické teorie regionálního rozvoje (Holland, Harvey, Emmanuel, regulační teorie)
6. Taylorismus, fordismus a postfordismus, teorie flexibilní specializace
7. Teorie nové ekonomické geografie, nové teorie endogenního růstu (QWERTY, Krugman, Barrro, Romer)
8.- 9. Institucionální teorie regionálního rozvoje (teorie výrobních okrsků, klastry, kalifornská škola, teorie učících se
regionů)
10. Triple helix, regionální inovační systémy, znalostní základny
11. Globální produkční sítě a globální hodnotové řetězce
12. Současné koncepty v teoriích regionálního rozvoje (globalizace 2, rozložené znalostní sítě, příbuzná rozmanitost,
sektorová a odvětvová krátkozrakost, leadership apod.)
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
ASHEIM, B. – COOKE, P. ET AL.(2006): Constructing Regional Advantage. Principles – Perspectives – Policies. Final
Report. Brusel: DG RESEARCH. 102 s.
BLAŽEK, J. – UHLÍŘ, D. (2011): Teorie regionálního rozvoje (nástin, kritika, implikace). Praha: Karolinum. 343 s.
http://www.dime-eu.org/files/active/0/regional_advantage_FINAL.pdf
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Sociologie
PV
26
hod. za týden
Z
nejsou

1/1

Č. 8
2-3 ZS
Dopor. ročník / semestr
3
kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška/cvičení
Forma výuky

Vyučující
Mgr. Čermák
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Kurz se zaměřuje na témata, která jsou na pomezí sociologie a geografie. Diskutovat se budou některé otázky týkající se
role prostoru a prostorových kategorií v sociologické teorii a v sociologickém výzkumu. Sociální konstrukce prostoru,
role prostoru a prostorového hlediska v sociální struktuře, stratifikaci a organizaci společnosti. Sociální chování lidí
v mikro-, mezo- a makroprostorových kontextech (v prostorech osobních, v domácím okruhu a v širším prostorovém
rámci). Prostorové proměnné v empirickém sociálním výzkumu.
1. Co je sociologie, její předmět a kontext doby, kdy vznikala. Představení předmětu.
2. Sociální řád, hodnoty, normy. Socializace, sociální kontrola. Kultura, hodnoty a postoje, sociální normy, sociální role.
Postindustriální (postmateriální) hodnoty.
3. Sociální deviace, kriminalita. Definice deviací, faktory, které je ovlivňují. Strach ze zločinu, představení kriminologie.
4. Sociální skupiny. Typy skupin, skupinová dynamika.
5. Sociologie rodiny. Rodina. Sociologie generace, organizace, byrokracie, sociální sítě.
6. Sociální struktura a stratifikace. Sociální kapitál, sociální koheze, důvěra, sítě.
7. Sociologie životního stylu, volného času a sportu.
8. Biologický a kulturní determinismus.
9. Gender, etnikum, rasa + případně zdraví a nemoc, jejich sociální důsledky. Stereotypy, předsudky, diskriminace.
Gender a postavení žen (volný čas, trh práce apod.). Rómové.
10. Sociologie města.
11. Politická sociologie.
12. Sociální změna. Modernizace.
13. Sociologické metody a techniky. Stručný úvod do sociologické metodologie.
14. Závěrečný test.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
KELLER, J. (1994): Úvod do sociologie. Praha: SLON.
MACIONIS, J. J. – PLUMMER, K. (2008): Sociology: A Global Introduction. Pearson: Prentice Hall.
NOVOTNÁ, E. (2008): Základy sociologie. Praha: Grada.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
HNILICA, K. (2010): Stereotypy, předsudky, diskriminace (pojmy, teorie, měření). Praha: Karolinum.
HRČKA, M. (2000): Sociální deviace. Praha: SLON.
INGLEHART, R. (1971): The Silent Revolution in Europe: Intergenerational Change in Post-Industrial Societies.
In: American Political Science Review. vol. 65, no. 4, pp. 991-1017
INGLEHART, R. – WELZEL, C. (2005): Modernization, Cultural Change and Democracy. Cambridge: Cambridge
University Press.
KABÁTEK, A. A KOL. (1994): Sociologické texty I. (Základy obecné sociologie). Praha: Univerzita Karlova.
KABÁTEK, A. A KOL. (1995). Sociologické texty II. (Speciální a aplikovaná sociologie). Praha: Univerzita Karlova.
KELLER, J. (2009): Nejistota a důvěra aneb K čemu je modernitě dobrá tradice. Praha: SLON.
KELLER, J. (2010): Tři sociální světy: Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: SLON.
MOŽNÝ, I. (2008): Rodina a společnost. Praha: SLON.
NEWMAN, D. M. (2010): Sociology: Exploring the Architecture of Everyday Life. Pine Forge Press.
OAKLEY, A. 2000. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál.
PARK, R. E. – BURGESS, E. W. (1984). The City: Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban
Environment. Chicago: The University of Chicago Press.
TOMÁŠEK, J. (2010): Úvod do kriminologie: Jak studovat zločin. Praha: Grada.
VEBLEN, T. (1999): Teorie zahálčivé třídy. Praha: SLON.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Úvod do programování

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Z+Zk
nejsou

Jiný způsob vyjádření rozsahu

PV
52

hod. za týden

č.
2/2

9

2-3 ZS
Dopor. ročník / semestr
4
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
přednáška/cvičení
Forma výuky

Vyučující
Ing. Bayer, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Úvodní kurz programování doplněný vybranými pasážemi informatiky.
1. Algoritmy, jejich členění, vlastnosti.
2. Popis algoritmu. Programovací jazyky.
3, 4. Datové struktury a datové typy.
5, 6. Stavební prvky algoritmu: podmínky, cykly, funkce.
7, 8. Rekurze a její využití.
9, 10. Třídící algoritmy.
11, 12. Úvod do objektového programování.
Cvičení:
Praktická aplikace poznatků v programovacím jazyce Java.

Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Přednášky:
VIRIUS, M. (2004): Základy algoritmizace. Praha: Vydavatelství ČVUT.
JANČAR, P. (2007): Teoretická informatika. Ostrava: VŠB.
WROBLEWSK,I P. (2004): Algoritmy, datové struktury a programovací techniky. Praha:Computer Press.
JOKL, E., ŠIBRAVA, Z., VOSPĚL, Z. (1990): Programování 1. Praha:Vydavatelství ČVUT.
Cvičení:
HEROUT, P. (2001): Učebnice jazyka Java. České Budějovice: Kopp.
ECKEL, B. (2000): Myslíme v jazyce Java. Praha: Grada Publishing.
CHAPMAN, S.J. (2001): Začínáme programovat v jazyce Java. Praha: Computer Press.
VIRIUS, M. (2001): Java pro zelenáče. Praha: Neocortex.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Vizualizace prostorových dat
PV
78
2/4
Hod. za týden
Z+Zk
nejsou

Č. 10
2-3 ZS
Dopor. ročník / semestr
4
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška / cvičení
Forma výuky

Vyučující
Ing. Štefanová, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Přednáška je praktickým úvodem do vizualizace digitálních obrazových dat s použitím programu Geomatica
a MicroStation. Obecné principy fotogrammetrie (jednosnímková a stereo) jsou uvedeny do praktického použití.
1. Základy fotogrammetrie.
2. Jednosnímkové překreslení snímků.
3. Tvorba 3D modelu (CAD), vizualizace a prezentace dat.
4. Stereofotogrammetrie.
5. Tvorba DMT.
6. Webové služby pro prostorová data.
7. Možnosti vizualizace map na webu.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
GONZALES, R. C. – WINTZ, P. (2002): Digital Image Processing. Addison-Wesley Publishing Company, Advanced Book
Program-World Science Division, Reading, Mass.
LILLESAND, T. M. – KIEFER, R. W. (1994): Remote Sensing and Image Interpretation. London: John Wiley and Sons Inc.
PCI GEOMATICA. Manuál.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu

Sociogeografické regionální systémy
Název studijního předmětu
Č. 11
PV
2-3 LS
Typ předmětu
Dopor. ročník / semestr
52
2/2
6
Rozsah studijního předmětu
Hod. za týden
Kreditů
2
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Počet semestrů 1 X
Z+Zk
přednáška / cvičení
Způsob zakončení
Forma výuky
Další požadavky na studenta
Kolektivně zpracovat studii vybraného regionu
Vyučující
prof. RNDr. Hampl, DrSc.; doc. RNDr. Chromý, Ph.D.; RNDr. Marada, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Přednáška je věnována problematice celkové/komplexní geografické organizace společnosti a vývoji této organizace.
V těžišti zájmu je sociální geografická regionalizace, hierarchie středisek osídlení, metropolitní areály, vývojové fáze
urbanizace, resp. systémy osídlení, včetně variant vývoje perspektivního. Zmíněné otázky jsou sledovány jak na úrovni
obecné tak specifické – převážně na příkladu Česka. Hlavním cílem je podání integrálního obrazu geografické struktury
a vývoje společnosti a specifikace úlohy geografické organizace v celkovém vývoji společnosti.
Hlavní témata:
1. Obecné pojetí geografické organizace společnosti.
2. Sociálně geografická regionalizace.
3. Hierarchie středisek osídlení.
4. Koncentrační areály a metropolitní území.
5. Polohová exponovanost.
6. Vývoj územní koncentrace obyvatelstva a ekonomických aktivit.
7. Řádovostní/měřítková a regionální diferenciace koncentračních procesů; geografické formy difúze změn.
8. Vývoj měst a formování nadnodálních center osídlení.
9. Extenzivní a intenzivní fáze vývoje osídlení.
10. Rozvojový potenciál a regionální politika.
11. Územní administrativa.
12. Perspektivy vývoje systému osídlení.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
HAMPL, M. (2005): Geografická organizace společnosti v České republice. Praha: PřF UK.
HAMPL, M. A KOL. (1996): Geografická organizace společnosti a transformační procesy v České republice. Praha: PřF
UK (prvé 4 kapitoly).
HAMPL, M. – GARDAVSKÝ, V. – KÜHNL, K. (1987): Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Praha:UK.
HOLUBEC, S. (2009): Sociologie světových systémů. Praha: Slon. 206 s. (zejména kapitola 1-4, 7-8, 11-13)
HUNTINGTON, S. P. (2001): Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka Publishers. 447 s.
KREJČÍ, J. (2002): Postižitelné proudy dějin. Praha: Slon. 563 s.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Převážně články publikované v dostupných časopisech; jejich výběr je průběžně aktualizován.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Statistická analýza dat I
PV
42
Hod. za týden
Z
nejsou

2/2

12
Č.
2-3 LS
Dopor. ročník / semestr
4
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška / cvičení
Forma výuky

Vyučující
Doc. RNDr. Dzúrová, CSc.; RNDr. Netrdová, Ph.D.; RNDr. Spilková, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Cílem kurzu je získání znalosti metodol. principů a aplikací statistických metod při analýze empirických geograf.
demografických a sociologických dat. Důraz je kladen na: 1. porozumění principům statistické analýzy dat a jednotlivým
statistickým metodám, 2. aplikaci jednotlivých statistických metod na geografická data s využitím statistického
programu SPSS, 3. interpretaci výstupů.
1. Vstup do problematiky. Popisná a explorační statistika.
2. Principy statistické indukce. Testování statistických hypotéz.
3. Základní soubor a výběr – výběr jako realizace náhodné veličiny – bodové odhady – intervalový odhad parametrů
základního souboru. Nulová a alternativní hypotéza – testová charakteristika – požadovaná a dosažená hladina
významnosti (testu) – jednostranný a dvoustranný test – potřebný rozsah výběru.
4. Parametrické testy o populačním průměru a rozptylu.
5. Jednovýběrový t-test – dvouvýběrový t-test – F-test homogenity variance – T-test pro korelované výběry.
6. Základní pořadové testy.
7. Význam a principy pořadových testů – Mann-Whitneyův test – Wilcoxonův test – mediánový test – znaménkový
(binomický) test – Kruskal-Wallisův test – Friedmanův test – Kolmogorov-Smirnovův test.
8. Analýza kategoriálních znaků.
9. Chí-kvadrát test dobré shody – dvojrozměrné kontingenční tabulky – testy nezávislosti v kontingenční tabulce (chíkvadrát test nezávislosti, Fisherův test), standardizované reziduály – Simpsonův paradox – Mc-Nemarův test symetrie.
10. Regresní a korelační analýza.
11. Lineární model s jednou nezávisle proměnnou – Pearsonův koeficient korelace – intervalové odhady a testy
regresních koeficientů – test významnosti. Interpretace korelační matice – parciální korelace – přehled dalších
„korelačních“ měr závislosti, vysvětlení a predikce, grafické znázornění kauzálních vztahů.
12. Analýza rozptylu.
13. Princip analýzy rozptylu – jednofaktorový model – dvoufaktorový model – interakce – jednofaktorový model při
opakovaných observacích, metody podrobnější analýzy.
14. Systematizace statistických technik na základě datové situace.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
HENDL, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
HEŘMANOVÁ, E. (1991): Vybrané vícerozměrné statistické metody v geografii. Praha: SPN.
WONNACOT, T. – WONNACOT, R. (1995): Statistika pro obchod a hospodářství. Praha: Victoria Publishing.
Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Metody ve fyzické geografii II
PV
26
0/2
hod. za týden

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Z
nejsou

Jiný způsob vyjádření rozsahu

č. 13
2-3 LS
Dopor. ročník / semestr
5
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
cvičení
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Engel, Ph.D.; RNDr. Hartvich, Ph.D.; RNDr. Huth, DrSc.; RNDr. Chuman, Ph.D.; RNDr. Křížek, Ph.D.; RNDr.
Matoušková, Ph.D.; RNDr. Šefrna, Ph.D.; RNDr. Šobr, Ph.D.; Mgr. Treml, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
1. Úvod. Seznámení studentů s podmínkami, přehled témat.
Relativní datování v geomorfologii. Principy určování stáří reliéfu; geomorfologická odolnost hornin a zvětrávací
mikrotvary; měření tvrdoměrným kladivem Schmidthammer, metody zpracování naměřených dat.
2. Základy geomorfologického mapování. Struktura geomorfologické legendy a její konstrukce; metody
geomorfologického mapování; terénní mapování s využitím GPS, přenos dat, převod souřadnic; základní analýza reliéfu
s pomocí DMÚ a distančních dat. Vyhodnocení prostorových vztahů.
3. Strukturní podmíněnost reliéfu. Strukturní tvary reliéfu; analýza lineárního uspořádání forem reliéfu; měření
puklinatosti a vrstevnatosti geologickým kompasem; konstrukce a vyhodnocení puklinového diagramu.
ÚKOL: Konstrukce strukturních a morfometrických diagramů
4. Krajinná ekologie: charakteristika krajinných složek. Vyhodnocení uspořádání, izolovanosti a charakteristik tvaru
plošek, mozaikovitosti krajiny. Praktické ukázky výpočtu krajinných metrik.
ÚKOL: Výpočet krajinných metrik v modelovém území.
5. Půdní znaky. Určování a interpretace důležitých znaků půd - barvy půdy podle etalonu Munsell, půdní struktury;
stanovení množství jemnozemě a štěrku, primárních a sekundárních půdních částic, horizontů a jejich přechodů.
6. Půdní vlastnosti. Stanovení vybraných laboratorních charakteristik (objemové hmotnosti, vlhkosti, pórovitosti, pH
ve vodním výluhu, obsahu karbonátů); vztah charakteristik k pedogenetickým procesům a půdotvorných faktorům.
7. Základní metody v ekohydromorfologii. Analýza kvality habitatu vodních toků založená na hydromorfologických
charakteristikách koryta toku a ekohydrologických parametrech příbřežní zóny.
ÚKOL: Hydromorfologický průzkum vodního toku
8. Kvalita povrchových vod. Výběr odběrných profilů, terénní odběr vzorků, stanovení vybraných ukazatelů kvality
vody v terénu a laboratoři. Statistická analýza, klasifikace a modelování dat kvality vody.
9. Základy dendrochronologie. Vytvoření dendrochronologického standardu, principy standardizace, odběr vzorků;
lichenometrie, vytvoření lichenometrické kalibrační křivky; využití metod.
ÚKOL: Detrendování a křížové datování letokruhových řad
10. Klimatologická charakteristika území. Charakteristiky místního klimatu, klasifikace klimatu, klimatické indexy,
klimadiagram a jeho interpretace, klimatické zajištění, další druhy diagramů v klimatologii.
ÚKOL: Analýza a porovnání klimatu dvou stanic pomocí klimadiagramů.
11. Analýza povětrnostní situace, meteorologické extrémy. Synoptická mapa, aerologický diagram, indexy instability,
typizace povětrnostních situací, trajektorie cyklon, anomálie meteorologických veličin.
12. Základní metody v limnologii. Metody měření fyzikálních, chemických a biologických vlastností stojatých vod.
Tvorba batymetrických map, určování morfometrických parametrů a hydrologického režimu jezer.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
BEDNÁŘ, J. (2003): Meteorologie. Praha: Portál, 224 s.
BEZVODOVÁ, B., DEMEK, J., ZEMAN, A. (1985): Metody geologického a geomorfologického výzkumu. Praha:
SPN, 207 s.
DAŇHELKA, J., KREJČÍ, J., ŠÁLEK, M., ŠERCL, P., ZEZULÁK, J. (2003): Posouzení vhodnosti aplikace srážkoodtokových modelů s ohledem na simulaci povodňových stavů pro lokality na území ČR. Praha: ČZÚ, 214s.
KEMEL, M. (2000): Klimatologie, meteorologie, hydrologie. Praha: ČVUT, 289 s.
SYNÁČKOVÁ, M. (1996): Kvalita vod. Praha: ČVUT, 148 s.
VALLA, M. et al. (2004): Pedologické praktikum. Praha: ČVUT, 151 s.
VOŽENÍLEK, V. a kol. (2001): Integrace GPS/GIS v geomorfologickém výzkumu. Olomouc: Univerzita Palackého,
185 s.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Oceánografie

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Zk
nejsou

Jiný způsob vyjádření rozsahu

PV
26

hod. za týden

č.
2/0

14

2-3 LS
Dopor. ročník / semestr
4
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
přednáška
Forma výuky

Vyučující
Prof. RNDr. Janský, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
1. Definice a členění oceánografie
2. Světový oceán - životní prostor člověka (první plavby, epocha objevných cest, počátky oceánografie jako vědy)
3. Rozdělení vodstva na zemském povrchu
4. Základy mořské geologie, morfometrická a geomorfologická charakteristika makrostruktur oceánského dna
5. Složení mořské vody (fyzikální a chemické vlastnosti)
6. Dynamika vod světového oceánu (vlnění, dmutí moře)
7. Dynamika vod světového oceánu (oceánské a mořské proudy, hydrografické regiony světového oceánu)
8. Životní prostor oceánu (vliv fyzikálních a chemických podmínek na život mořských organismů)
9. Biologický, minerální a energetický potenciál moří
10. Základní pojmy z mořského práva
11. Znečištění moří a pobřeží (druhy a zdroje škodlivin)
12. Regionální rozložení znečištění moří a oceánů
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
GIERLOFF-EMDEN, H.G. (1980): Geographie des Meeres, Teil 1+2. Walter de Gruyter, Berlin, New York, 1980.
Thurman, V.H., Introductory Oceanography, Charles E. Merrill Publishing Co., Columbus, Toronto, London, Sydney,
4th edition, 1985.
Ott, J., Meereskunde, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart, 1988.
Janský, B., Geografie moří a oceánů, Karolinum, Praha, 1992.
Janský, B. , Poznáváme svět, díl: Svět, Část: Hydrosféra, Kartografie,a.s., Praha, 1993.
Kukal, Z., Základy oceánografie, Academia Praha, 1996.
Encyclopedia of Ocean Sciences, Blackwell Publishing, 2009.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Principy databází
PV
78
Hod. za týden
Z+Zk
nejsou

2/4

Č. 15
2-3 LS
Dopor. ročník / semestr
4
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška / cvičení
Forma výuky

Vyučující
Ing. Kocan
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
V předmětu se studenti seznámí se základy databázových technologií. Náplní jsou datové modely, relační algebra,
dotazovací jazyky včetně jazyka SQL, databázové architektury, problematika transakčního zpracování a konkurenčního
přístupu k datům. Obsahem je také základní seznámení s databázovým trhem a předními databázovými platformami.
Diskutovány jsou omezení a výhody jednotlivých databázových technologií směrem ke GIS. Získané informace jsou
procvičovány prakticky v rámci cvičení a laboratorních cvičení.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
BÍLA, J. A KOL. (1999): Databázové a znalostní systémy. Praha: ČVUT. 125 s. 80-01-01925.
BUŘITA, L. A KOL. (1995a): Relační systémy řízení bází dat pro rozsáhlé informační systémy. Brno: VA Brno. 75 s.
BUŘITA, L. A KOL. (1995b): Structured Query Language. Brno: VA Brno. 68 s.
BUŘITA,L. A KOL. (1996): Úvod do informačních systémů. Brno: VA Brno. 100 s.
CODD, E. F. (1970): A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. CACM. 10 s.
ELMASRI, R. (1992): Fundamentals of DBS. San Francisco: Benjamin/Commings. 470 s. 0-8053-0244-1.
HOFFER, J. A KOL. (2002): Modern Database Management. New Jersey: Prentice Hall. 638 s. 0-13-033969-5.
IHRINGER, M. A KOL. (2005): Caché – db postrelačního typu. CP Books. 400 s. 80-251-0491-5.
LACKO, L. (2001): Web a databáze. Brno: Computer Press. 250 s. 80-7226-555-5.
MELICHAR, B. (1996): Textové informační systémy. Praha: ČVUT. 50 s.
POKORNÝ, J. (1992): Databázové systémy a jejich použití v IS. Praha: Academia. 313 s. 80-200-0177-8.
POKORNÝ, J. (2002): Dotazovací jazyky. Praha: Karolinum. 225 s. ISBN 80-246-0497-3.
TELNAROVÁ, Z. A KOL. (1999): Úvod do databází. Ostrava: Ostravská univerzita. 123 s. 80-7042-784-1.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Vytváření rámcových dat
PV
65
hod. za týden

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Z+Zk

Jiný způsob vyjádření rozsahu

nejsou

2/3

16
č.
2-3 LS
Dopor. ročník / semestr
4
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
přednáška/cvičení
Forma výuky

Vyučující
Ing. Štefanová, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Cílem přednášky je seznámení s obrazovými daty (způsob pořízení, zpracování, popis, vlastnosti, využití) a jejich
umístění do souřadnicového systému. Možnosti využití jednoduchých fotogrammetrických metod pro tvorbu 3D modelů
(pořízení dat, zpracování snímků, tvorba 3D modelu, vizualizace dat).
Základy vyrovnávacího počtu (vyrovnání měření přímých, měřické dvojice, vyrovnání měření zprostředkující, vyrovnání
MNČ).
Vývoj polohových a výškových základů na území ČR.
Ve cvičeních studenti prakticky procvičují práci s obrazovými daty – přípravné práce jako skenování, volba rozlišení
a formát dat, nezbytné výpočty souřadnic v daném zobrazení, vlastní zpracování dat a hodnocení dosažených výsledků.
Vyrovnávací počet
Křovákovo zobrazení
Aplikace průsekové fotogrammetrie
předpokládaná znalost - základy fotogrammetrie (princip středového promítání, vady objektivu, jednosnímkové
překreslení snímků, stereofotogrammetrie), digitální obraz, geometrické transformace obrazu, barevné modely.
software- PhotoModeler, Matlab
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
CIMBÁLNÍK, M., MERVART, L. (1997): Vyšší geodézie 10. ČVUT v Praze, 171s., ISBN 80-01-01597-1
PROVÁZEK, J.(2000): Vývoj polohových základů na území České republiky. Zeměměřický úřad, 39 s.
GRAHAM, R. (1998): Digital imaging. Whittles Publishing, 212s, ISBN 1-870325-12-5
MIKHAIL, E.M., BETHEL, J.S.,McGLONE (2001): Introduction to modern Photogrammetry. New York: Wiley.
BÖHM, J., RADOUCH,V., HAMPACHER, M. (1990):Teorie chyb a vyrovnávací počet. 2. uprav. vyd.,
Praha:Geodetický a kartografický podnik, 416 s.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Metody v SG II
PV
26
Hod. za týden
Z
nejsou

0/2

17
Č.
3 ZS
Dopor. ročník / semestr
4
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
cvičení
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Jančák, Ph.D.; doc. RNDr. Ouředníček, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Jednotlivé procvičované metody, dovednosti a kompetence rozvíjí specifické potřeby studentů pro obor sociální
a regionální geografie a směřují zejména k získání dovedností a kompetencí k tvorbě analytického textu, práce
s literaturou, interpretaci a prezentaci výsledků práce. Cílem je připravit studenty pro psaní bakalářské a diplomové práce
ze sociální geografie.
1. Vstupní cvičení.
2. Encyklopedické heslo, anotace; Práce s literaturou.
3. Příprava na cvičení o dojížďce – práce s textem.
4. Mapa, poster; Dojížďka.
5. Zpracování dat o dojížďce a mobilitě.
6. Kritická rešerše; Struktura akademického textu.
7. Příprava dat pro téma osídlení – soubor v Excelu.
8. Mapový dvojlist; Osídlení.
9. Zpracování terénního cvičení.
10. Prezentace posterů a terénního cvičení.
11. Zpracování zadaného cvičení – kritická rešerše.
12. Standardizace; Základní ukazatele v sociální geografii.
13. Dopracování a odevzdání přepracovaných cvičení.
14. Udělení zápočtu; Závěrečná diskuse.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
JOHNSTON, R. J. – GREGORY, D. – SMITH, M. EDS. (1994): The Dictionary of Human Geography. London: Blackwell
Publishers.
MURDYCH, Z. (1983): Tematická kartografie. Praha: SPN.
OUŘEDNÍČEK, M. – TEMELOVÁ, J. – POSPÍŠILOVÁ, L. EDS. (2011): Atlas sociálně prostorové diferenciace České
republiky. Praha: Karolinum.
PAVLÍK, Z. – KÜHNL, K. (1981): Úvod do kvantitativních metod pro geografy. Praha: UK, SPN. 110 s.
PAVLÍK, Z. – RYCHTAŘÍKOVÁ, J. – ŠUBRTOVÁ, A. (1986): Základy demografie. Praha: Academia. 463 s.
VENCÁLEK, J. – NOVÁKOVÁ, B. (1981): Cvičení z geografie obyvatelstva. Ostrava: Pedagogická fakulta v Ostravě.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Tvorba map
PV
42
Hod. za týden
Z+Zk
nejsou

2/2

18
Č.
Dopor. ročník / semestr
4
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška/cvičení
Forma výuky

Vyučující
Mgr. Šára
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Předmět je specializován na digitální tvorbu map v prostředí ArcGIS. Pojednává o metodách a postupech, které jsou
potřebné pro úspěšné sestavení map.
Přednášky:
1. úvod do problematiky
2. česká a zahraniční komerční kartografie
3. vývoj a aktuální stav ve světě GPS přístrojů a navigací
Cvičení jsou zaměřena na:
1. tvorbu podrobné originální mapy vybraného území v měřítku 1:5-10 000
2. zpracování autorského originálu digitálním způsobem v prostředí ArcGIS
3. tvorbu geodatabáze včetně nastavení elementů, které slouží pro kontrolu prostorových a atributových vztahů mezi
prvky geodat
4. editaci dat uložených v geodatabázi s využitím mapových vrstev ZABAGED
5. sběr mapových podkladů a informací potřebných pro nejpodrobnější zákres (ortofoto, laserové skenování, internet)
6. ověřování údajů ve vyhotovené mapě detailním a komplexním terénním průzkumem pomocí GPS přístroje
7. umísťování popisu do mapy
8. finální vizualizaci geografických prostorových dat
9. prezentaci mapového projektu
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
ČAPEK, R. A KOL. (1992): Geografická kartografie. Praha: SPN.
DIPLOMOVÉ A ROČNÍKOVÉ PRÁCE ZAMĚŘENÉ NA DIGITÁLNÍ TVORBU MAP. Praha: Katedra aplikované geoinformatiky
a kartografie PřF UK Praha
ŠTYCH, P. A KOL. (2008): Vybrané funkce geoinformačních systémů. Praha: PřF UK.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Oborová praxe
PV
hod. za týden
2 týdny
Z
nejsou

Dopor. ročník / semestr
6
kreditů
Počet semestrů 1 x
praxe
Forma výuky

19
3 LS

č.
2

Vyučující
Ing. Štefanová, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Cílem oborové praxe je seznámení studentů s problematikou GIS, DPZ, kartografie, geodézie a fotogrammetrie v praxi.
Studenti působí dva týdny na vybraném pracovišti, kde jsou seznámeni s využitím moderních technologií v daném oboru
a mají možnost se podílet na reálných projektech a ověřit si své teoretické znalosti v praxi.

Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Kolektiv (2005): Kompendium geoinformatiky 2005. Praha: Klaudian, 61 s., ISSN 1214-2204
TUČEK, J. (1998): Geografické informační systémy. Principy a praxe. Praha. Computer Press, 424 s. ISBN 80-7226091-X
Časopis ARC Revue - informace pro uživatele ARC/INFO

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Seminář z fyzické geografie
PV
26
hod. za týden

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Z

Jiný způsob vyjádření rozsahu

0/2

20
č.
2 LS
Dopor. ročník / semestr
3
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
seminář
Forma výuky

Seminární práce

Vyučující
RNDr. Kliment, Ph.D.; RNDr. Křížek, Ph.D.; RNDr. Müller, Ph.D.; RNDr. Šefrna, CSc.; RNDr. Šobr, Ph.D.; Mgr.
Treml, Ph.D.;
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Cílem semináře je seznámení posluchačů s celou šíří odborného zaměření fyzické geografie a geoekologie. Posluchači
samostatně zpracovávají zadaná témata ze všech specializací: geomorfologie, pedologie, hydrologie a hydrografie,
meteorologie a klimatologie, geoekologie, ochrany přírodní sféry a životního prostředí. Na závěr jsou studenti
obeznámeni s vědecko výzkumnými projekty ve fyzické geografii a geoekologii a jsou rovněž prezentovány možnosti
jejich zapojení do vědeckovýzkumné práce na katedře. – Vlastní a doporučená literatura k danému tématu.
1) Organizační záležitosti, info o podmínkách semináře /podmínky pro udělení zápočtu, zadání témat referátů
a specifikace zpracování; typy informací a možnosti jejich získání; informace o práci s elektronickými informačními
zdroji; práce s informačními databázemi.
2) Seznámení s katedrou fyzické geografie a geoekologie PřF UK a jejími aktivitami (informace o semináři katedry
fyzické geografie a geoekologie, výzkumné týmy, výzkumné projekty); citační etika a citační normy
Prezentace seminárních prací:
3) Obecná fyzická geografie
4) Fyzická regionální geografie
5) Geomorfologie
6) Klimatologie
7) Hydrologie
8) Fluviální procesy
9) Pedologie
10) Biogeografie
11) Krajinná ekologie
12) Paleogeografie
13) Opravná vystoupení, shrnutí, udělení zápočtů.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Literatura dle aktuálního výběru témat z časopisů: Arctic, Antarctic and Alpine Research (BioOne, JSTOR), Earth
surface processes and landscape (Willey), Geografiska Annaler A (Blackwell), Geomorphology (Science Direct),
Landscape Ecology (Springer, knihovna), Natural Hazards (Springer), Progress in Physical Geography (Sage, knihovna),
Quaternary International (Science Direct), Quaternary research (Science Direct), Quaternary Science Review (Science
Direct), Catena (Science Direct), Permafrost and Periglacial Processes (Wiley), Global Ecology and Biogeography
(Blackwell), Sedimentology (Blackwell), Holocene (Sage, EZB) a mnoho dalších.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Seminář ze sociální geografie
PV
26
0/2
Hod. za týden
Z
nejsou

21
Č.
2 LS
Dopor. ročník / semestr
3
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
seminář
Forma výuky

Vyučující
doc. RNDr. Čermák, CSc.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Obsah semináře je koncipován s ohledem na následující tematické okruhy:
1) otázky humánní geografie (témata a přístupy rozvíjené v humánní geografii, příklady aktuálních výzkumů)
2) odborný text a další zdroje informací (typy a struktura odborných textů; zásady práce s textem a jeho tvorby; možnosti
využití a interpretace případných dalších zdrojů informací)
3) příprava vlastního výzkumu (výběr tématu; stanovení cílů; volba výzkumných metod; finanční, materiální a časová
náročnost výzkumu; prezentace záměru výzkumu)
Seminář sestává z následujících bloků:
1. Úvod do semináře (1. týden); představení cílů semináře, představení účastníků (vyučujících a zejména studentů)
a jejich odborného zájmu
2. Práce s odborným textem a dalšími zdroji informací (2., 3., 5., 7. a 8. týden); typy odborných textů podle jejich účelu
a zaměření; porozumění, interpretace a diskuze obsahu odborného textu; zásady tvorby odborného textu; možnosti
využití a interpretace alternativních zdrojů informací
3. Obsah humánní geografie (4., 6. a 11. týden); rozmanitost humánní geografie; výzkumné problémy a aplikace
humánněgeografických poznatků; výzkumné směry rozvíjené při katedře sociální geografie, UK v Praze, PřF
4. Výzkumný projekt (9., 10., 12. a 13. týden); příprava a plánování vlastního výzkumu; formulace zaměření, cílů
a obsahu vlastního výzkumu; volba výzkumných metod; příprava, prezentace a diskuze výzkumného projektu
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
ŠANDEROVÁ, J. (2007): Jak číst a psát v sociálních vědách? Praha: SLON. Kapitoly 2, 3, 6.
VYBRANÉ ODBORNÉ TEXTY ze sociální geografie (bude upřesněno na začátku výuky).
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Seminář z geoinformatiky
PV
26
Hod. za týden
Z
nejsou

0/2

22
Č.
2 LS
Dopor. ročník / semestr
3
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
seminář
Forma výuky

Vyučující
Ing. Čábelka
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Předmět seznamuje studenty se základy geodézie, problematikou velkoměřítkového mapování a mapování výškopisu.
Obsahem předmětu je:
 základní pojmy a problematika velkoměřítkového mapování
 klady a druhy map velkého a středního měřítka
 základní postupy při tvorbě map velkého měřítka
 základy geodézie
 základy fotogrammetrie
 geodetické výpočty a měření při tvorbě map velkého měřítka
 metodický postup terénního mapování
 mapování výškopisu, terénní tvary, způsoby znázorňování terénních ploch, výpočetní a zobrazovací práce,
kartografické zpracování výškopisu
 tvorba digitální polohopisné a výškopisné mapy.
Cílem cvičení je praktické seznámení se základními geodetickými přístroji (teodolit, dálkoměr, fototeodolit, nivelační
přístroj) a procvičení v jejich užívání. Základy měření vodorovných i svislých úhlů, délek. Geometrická nivelace ze
středu, zejména technologie přesné a technické nivelace včetně chyb a charakteristik přesnosti. Metody podrobného
polohopisného měření a jeho početní i grafické zpracování.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
HUML, M. – MICHAL, J. (2000): Mapování 10. Praha: Ediční středisko ČVUT. 319 s. ISBN 80-01-02113-0.
RATIBORSKÝ, J. (1995): Geodézie (polohopis). Praha: Vydavatelství ČVUT. 136 s. ISBN 80-01-01269-7.
RATIBORSKÝ, J. (1996): Geodézie (měření). Praha: Vydavatelství ČVUT. 136 s. ISBN 80-01-01418-5.
TYRNER, M. – ŠTĚPÁNKOVÁ, H. (1999): Kartografie. Ostrava: VŠB. 32 s. ISBN 80-86111-15-6.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Terénní cvičení z kartografie
PV
Hod. za týden
týden
Z
nejsou

23
Č.
2 LS
Dopor. ročník / semestr
3
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
cvičení
Forma výuky

Vyučující
Ing. Čábelka; Ing. Štefanová, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Cílem předmětu je praktické osvojení metod při měření v terénu a tvorbě map velkého měřítka. Obsahem předmětu je:
1. Polohopisná měření ortogonální metodou. Výškopisná měření pomocí nivelace a trigonometrických výpočtů. Plošná
nivelace, polární metoda.
2. Zpracování polohopisné a výškopisné mapy velkého měřítka.
3. Polygonový pořad s určením souřadnic JTSK a S-42.
4. Měření GPS, využití výsledků měření GPS k tvorbě vlastní mapové vrstvy v prostředí ArcGIS.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
HUML, M. – MICHAL, J. (2000): Mapování 10. Praha: Ediční středisko ČVUT. 319 s. ISBN 80-01-02113-0.
RATIBORSKÝ, J. (1995): Geodézie (polohopis). Praha: Vydavatelství ČVUT. 136 s. ISBN 80-01-01269-7.
RATIBORSKÝ, J. (1996): Geodézie (měření). Praha: Vydavatelství ČVUT. 136 s. ISBN 80-01-01418-5.
TYRNER, M. – ŠTĚPÁNKOVÁ, H. (1999): Kartografie. Ostrava: VŠB Ostrava. 32 s. ISBN 80-86111-15-6.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
ČAPEK, R. A KOL. (1992): Geografická kartografie. Praha: SPN. 366 s.
FARKAŠOVSKÝ A KOL. (1973): Geo-Topo. Bratislava: Alfa. 569 s.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Jiný způsob vyjádření rozsahu

Terénní cvičení z fyzické geografie
PV
hod. za týden
5 dní
Z

24
č.
2 LS
Dopor. ročník / semestr
3
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
cvičení
Forma výuky

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Vypracování a prezentace stručného referátu, vypracování protokolů z práce v terénu.

Vyučující
RNDr. Šobr, Ph.D.; RNDr. Křížek, Ph.D.; RNDr. Treml, Ph.D.; RNDr. Müller, Ph.D.; RNDr. Chuman, Ph.D.; RNDr.
Hartvich, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Terénní cvičení je určeno k prohloubení a aplikaci znalostí získaných v základních fyzickogeografických přednáškách.
Systematicky jsou prezentovány metody geomorfologického výzkumu a podrobné geomorfologické mapování,
meteorologická pozorování a měření v terénu, metody hydrologického výzkumu povrchových a stojatých vod, stanovení
základních fyzikálních a chemických parametrů, pedologický průzkum a sondování půd, podrobné mapování krajiny
a aktuální vegetace.
Studenti jsou na místě konání terénního cvičení rozděleni do skupin, ve kterých postupně plní program v těchto
disciplínách:
Geomorfologie – základní metody geomorfologického výzkumu a podrobné geomorfologické mapování terénu
Hydrologie – základní hydrometrické metody a metody používané při výzkumu stojatých vod
Krajinná ekologie a pedologie – metody mapování krajiny a aktuální vegetace, pedologický průzkum a sondování půd
Meteorologie a klimatologie – měření základních meteorologických prvků v terénu a meteorologická pozorování.

Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Základní literatura je shodná s literaturou použitou při výuce základních předmětů z fyzické geografie, tj. geomorfologie,
hydrologie, krajinné ekologie, meteorologie a klimatologie, pedologie.
Podle místa, ve kterém v daném roce cvičení probíhá, je doporučena literatura vztahující se k tomuto území; seznam je
vždy zveřejněn společně s tématy pro vypracování referátů cca 8 týdnů před začátkem terénního cvičení.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Terénní cvičení ze sociální geografie
PV
Hod. za týden
týden
Z
nejsou

25
Č.
2 LS
Dopor. ročník / semestr
3
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
samostatná práce
Forma výuky

Vyučující
doc. RNDr. Jeleček, CSc.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Terénní cvičení probíhá zpravidla zapojením studentů do plnění vědecko-výzkumných projektů katedry, resp. s ní
spolupracujících pracovišť pod vedením jejich řešitelů.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Afrika
PV
39

Zk
nejsou

Hod. za týden

3/0

26
Č.
2-3 ZS
Dopor. ročník / semestr
3
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Frajer; RNDr. Kliment, CSc.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Část fyzicko-geografická:
1. Úvod, geologické a geomorfologické poměry kontinentu
2. Podnebí afrického kontinentu, jeho změny
3. Vodstvo kontinentu – říční síť, jezera
4. Půdy, rostlinstvo, živočišstvo
5. Vybrané geoekologické problémy a ochrana přírody
6. Fyzicko-geografické regiony Afriky: Atlas, Sahara, Horní Guinea, Konžská pánev, Etiopská oblast, Východoafrická
vysočina, Jižní Afrika, Madagaskar a další ostrovy
Část sociálně geografická:
1. Historický a politický vývoj Afriky: a) koloniální rozdělení Afriky, b) rozpad koloniálního systému, c) africké snahy
o integraci.
2. Obyvatelstvo a sídla Afriky: a) dnešní obyvatelstvo Afriky, b) kmenové zřízení a jeho rozpad, c) venkovská sídla,
d) města a problémy urbanizace, e) otázky zdraví a výživy, osvěta a školství, náboženství.
3. Hospodářství Afriky: A/ Zemědělství a jeho problémy; a) domorodé zemědělství, b) plantážní zemědělství, c) umělé
zavlažování, d) chov dobytka, e) rybolov, f) lesní hospodářství; B/ Energetické zdroje a jejich využití; C/ Těžba
nerostných surovin; D/ Průmysl a industrializace; E/ Doprava; F/ Vnitřní obchod; G/ Zahraniční obchod.
4. Regionální přehled: A/ Severní Afrika (Atlaské země, Sahara): a) Celková charakteristika oblasti, b) Politické
struktury (Maroko, Alžírsko, Tunisko, Západní Sahara, Libye, Egypt), c) Podrobně analýza Alžírska a Egypta – poloha,
přírodní a historicko-politický vývoj, obyvatelstvo, sídla, hospodářství, vztahy s ČR; B/ Západní Afrika (Záp. Súdán,
Guinejská oblast): a) Celková charakteristika oblasti, b) Politické struktury (Senegal, Gambie, Mauretánie, Mali, Niger,
Čad, Nigerie, Benin, Togo, Ghana, Burkina Faso, Libérie, Pobřeží Slonoviny, Sierra Leone, Guinea – Bissau),
c) Podrobně analýza Nigerie (viz Egypt); C/ Střední Afrika: a) Celková charakteristika oblasti, b) Politické struktury
(Zaire, Konžská lid. republika, Gabun, Kamerun, Středoafrická republika, Rovníková Guinea, Rwanda, Burundi),
c) Podrobně analýza Zaire (viz Egypt); D/ Východní Afrika: a) Celková charakteristika oblasti, b) Politické struktury
(Súdán, Etiopie, Eritrea, Somálsko, Keňa, Uganda, Tanzanie, Djibouti), c) Podrobně analýza Keni (viz Egypt); E/ Jižní
Afrika: a) Celková charakteristika oblasti, b) Politické struktury (Namibie, Botswana, Lesotho, Svazijsko, Angola,
Zimbabwe, Zambie, Malawi, Mosambik, JAR, Malgašská rep.), c) Podrobně analýza JAR (viz Egypt).
Oblastně ekonomické problémy, objasnění současného stavu, rozdíly mezi jednotlivými oblastmi a státy, současné
politické postavení a vztahy k ostatním státům. Hlavní důraz se soustředí na vybrané modelové státy, resp. oblasti, které
jsou v ohnisku zájmů z hlediska ekonomiky a politiky.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
ADAMS, W. M. – GOUDIE, A. S. – ORME, A. R. (1999): The Physical Geography of Africa. UK: Oxford University Press.
BUCKLE, C. (1996a): Landforms in Africa. London: Longman Group Ltd.
BUCKLE, C. (1996b): Weather and Climate in Africa. London: Longman Group Ltd.
KUNSKÝ A KOL. (1971): Zeměpis světa, Díl: Afrika. Praha: Orbis.
STANFORD, J. U. (1985): Afrika. The People and Politics of an Emerging Continent. New York: Simon and Schuster.
528 s.
ŠINDLER, P. – BAAR, V. (1988): Regionální geografie světadílů a oceánů. Část: 1/1. Učební texty VŠ. Ostrava:
Pedagogická fakulta v Ostravě. 310 s.
UNGAR, J. (1985): Africa. The People and Politics of an Emerging Continent. New York: Simon and Schuster.
VOTRUBEC, C. (1973): Afrika. Zeměpisný přehled kontinentu. Praha: SPN. 593 s.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Latinská Amerika
PV
39
Hod. za týden
Zk
nejsou

3/0

27
Č.
2-3 ZS
Dopor. ročník / semestr
3
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Janská, Ph.D.; prof. RNDr. Janský, CSc.; RNDr. Vágner, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
V rámci přednášky získají posluchači široké poznatky z komplexně pojaté regionální geografie Latinské Ameriky.
Součástí kurzu je přehled přírodních podmínek, nástin geoekologického, demografického a hospodářského vývoje
makroregionů ve čtyřech historických epochách – období předkoloniálním, koloniálním, období po vzniku národních
států a v současnosti. Těžištěm regionálních analýz jsou makroregiony, nikoliv jednotlivé země.
I. blok: Přehled přírodních podmínek:
1. Geologické, geografické a geopolitické vymezení Latinské Ameriky: 1.1. Fyzickogeografické provincie
2. Přehled přírodních podmínek (zdůraznění specifik Latinské Ameriky): 2.1. Geologický vývoj kontinentu – uplatnění
deskové tektoniky a sopečné činnosti: 2.1.1. Hlavní seizmické a sopečné regiony; 2.2. Orografické členění kontinentu:
2.2.1. Brazilská vysočina, 2.2.2. Guyanská vysočina, 2.2.3. Středoamerické Kordillery, Jihoamerické Andy, 2.2.4.
Amazonie, 2.2.5. Gran Chaco, 2.2.6. Patagonie; 2.3. Klimatické poměry Latinské Ameriky: 2.3.1. Vliv světového
oceánu na podnebí kontinentu, 2.3.2. Teplotní a srážkové poměry – uplatnění vertikální stupňovitosti, 2.3.3. Klimatické
oblasti; 2.4. Hydrografický přehled Latinské Ameriky: 2.4.1. Hlavní říční systémy – odtokové režimy řek, 2.4.2.
Genetické typy jezer, 2.4.3. Zaledněná území; 2.5. Hlavní půdní typy; 2.6. Hlavní vegetační formace; 2.7. Specifika
středoamerické a jihoamerické fauny
II. blok: Geoekologický, demografický a hospodářský vývoj Latinské Ameriky
(Etapy: předkoloniální, koloniální, období po vzniku národních států)
3. Historie osídlení a hospodářský vývoj v přediberském období: 3.1. Teorie osídlování kontinentu; 3.2. Počátky
zemědělství; 3.3. Velké přediberské populace
4. Setkání dvou světů: 4.1. Demografický kolaps; 4.2. Hospodářství v koloniálním období
5. Hlavní hospodářské aktivity v období po vzniku národních států
III. blok: Současné geopolitické, sociálněekonomické a demografické procesy v Latinské Americe
6. Historie formování měst v Latinské Americe, vývoj urbanizace, migrační procesy
7. Hospodářský přehled makroregionů Latinské Ameriky: 7.1. Ekonomický potenciál, jádrové a periferní oblasti; 7.2.
Mexiko; 7.3. Střední Amerika (pevninská část); 7.4. Karibská oblast (ostrovní část); 7.5. Karibský sever Jižní Ameriky
(Kolumbie, Venezuela, Guyany, Surinam); 7.6. Andské státy (Ekvádor, Peru, Bolívie); 7.7. Brazílie; 7.8. Státy "Jižního
rohu" (Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay)
8. Geografické srovnání Latinské Ameriky se světem (hlavní specifika)
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
BLOUET, B. W. – BLOUET, O. M. (1993): Latin America and the Caribbean. 2nd ed. New York, Chichester, Brisbane,
Toronto, Singapore: Inc.
COLE, J. (1996): Geography of World’s Major Regions. London: Routledge.
GARCÍA, R. – CORDERO, F. – IZQUIERDO, A. (1987): Economía y geografía del dessarollo en America Latina, Fondo
de Cultura e Economía. Mexico.
KOLEKTIV (1990): Desarrollo y medio ambiente en America Latina y el Caribe. Madrid:MOPU.
JANSKÝ, B. A KOL. (1997): Monotématické číslo časopisu Geografické rozhledy. roč. 6, č. 5/1996-7.
JANSKÝ, B. A KOL. (2004): K pramenům Amazonky. Praha: Ottovo nakladatelství.
ŠLÉGL, J. A KOL. (2003): Světová pohoří, Díl: Severní, Střední a Jižní Amerika, Část: Andy. Praha: Euromedia.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Severní Amerika
PV
26
hod. za týden
Zk
nejsou

2/0

28
Č.
3 ZS
Dopor. ročník / semestr
3
kreditů
2
Počet semestrů 1 X
přednáška
Forma výuky

Vyučující
doc. RNDr. Jeleček, CSc.; RNDr. Matoušková, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Cílem přednášky je seznámení posluchačů s přírodními poměry SA. Je objasněn geologický vývoj, rozložení nerostných
surovin, charakteristika klimatu a přírodních pásů kontinentu. V regionálním fyzickogeografickém přehledu jsou
zevrubně charakterizovány velké přírodní regiony – Arktida, Kanadský štít, Vnitřní roviny, Velké roviny, Appalačské
pohoří, Pobřežní nížiny a Kordillery.
V druhé části přednášky je podán stručný přehled socioekonomické a regionální geografie USA a Kanady a proměn
jejich regionální diferenciace od 80. let 20. století z hlediska ekonomického a rozmístění obyvatelstva. Dále jsou
charakterizovány hlavní jádrové oblasti a rozhodující ekonomická odvětví, je objasněno současné postavení a úloha SA
a zejména USA v globálním vývoji.
Stručný program:
1. Celková charakteristika Severní Ameriky, její poloha, osvojování člověkem, environmentální a geopolitické aspekty.
2. Historický vývoj USA a Kanady, administrativně-správní členění, politický systém.
3. Obyvatelstvo a sídelní struktura. Metropolitní oblasti, současné změny v rozmístění populace.
4. Základní charakteristika ekonomiky USA, její podíl na světové produkci, nejdůležitější průmyslová odvětví, jejich
hlavní rysy, střediska.
5. Státní ekonomické oblasti USA, charakteristika SEO, rozdíly v jejich socioekonomickém vývoji v 80. a 90. letech.
6. Zemědělství. USA jako světový producent a vývozce potravin, hlavní produkční oblasti.
7. Doprava a zahraniční obchod – základní rysy. Utváření pásma volného obchodu v Severní Americe – NAFTA.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
BAAR, V. (1994): Anglosaská Severní Amerika. Ostrava: Ateliér Milata.
VOTÝPKA, J. – JANOUŠOVÁ, J. (1987): Severní Amerika. Praha: SPN.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Polární oblasti
PV
26
hod. za týden

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Zk
nejsou

Jiný způsob vyjádření rozsahu

2/0

29
č.
3 ZS
Dopor. ročník / semestr
3
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
přednáška
Forma výuky

Vyučující
Mgr. Nývlt, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Přednáška Polární oblasti je věnována oběma polárním oblastem, Antarktidě a Arktidě. V jednotlivých přednáškových
blocích jsou studenti seznámeni se:
1) základními údaji o polárních oblastech, jejich vymezením, společnými znaky a rozdíly, stejně tak jako s regionální
fyzickou geografií obou polárních oblastí
2) historií objevování a výzkumů obou polárních oblastí
3) geologickým vývojem a geomorfologií Antarktidy a Arktidy
4) klimatem, zaledněním, hydrologií a oceánografií polárních oblastí a jejich vývojem v čase
5) flórou a faunou obou polárních oblastí
6) územními nároky a mezinárodním právem týkajícím se Antarktidy a osídlení obou polárních oblastí včetně jejich
hospodářského využití.

Základní studijní literatura a studijní pomůcky
PROŠEK, P. ed. (2013): ANTARKTIDA. 348 s. Praha: Academia.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Bártl, S. (2009): Záhada dobývání severního pólu. 216 s., Libri Praha.
British Antarctic Survey a International Polar Year (2007): The Arctic and Antarctica. 1:10 000 000 scale map. BAS
(IPY) Sheet 1. BAS, Cambridge.
Gurney, A. (2003): Závod o bílý kontinent. Dobývání Antarktidy. 366 s., BB/Art Brno.
Houden, H. H. (2001): Útok na jižní pól. 396 s., Levné knihy Kma Praha.
Mills, W. J. (2003): Exploring Polar Frontiers: A Historical Encyclopedia. 2 volumes, 797 s. ABC-CLIO Santa Barbara
California.
Novotný, J., Přibyl, V., Brinke, J. (1986): Antarktida, Arktida a Oceánie. Soubor map "Poznáváme svět". 40 s. + 3 mapy,
Kartografie Praha.
Riffenburgh, B. (2007): Encyclopedia of the Antarctic. 2 Vols., 1146 + 86 s., Routledge, New York.
Sekyra, J. (1970): V horách a oázách Antarktidy. 140 s. + 70 p., NČSAV Praha.
Shirihai, H. (2008): The Complete Guide to Antarctic Wildlife. 2nd Edition, 544 s., Princeton University Press,
Princeton - Oxford.
Tingey, R. J., ed. (1991): The Geology of Antarctica. Oxford Monographs on Geology and Geophysics, 17, 680 s.,
Oxford University Press, Oxford.
Další literatura doporučována k jednotlivým tématům.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Fyzická geografie Asie
PV
hod. za týden
26
Zk

2/0

30
č.
3 ZS
Dopor. ročník / semestr
3
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
přednáška
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Šobr, Ph.D.; RNDr. Engel, Ph.D.; RNDr. Šefrna, CSc.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
1. Úvod do fyzické geografie Asie.
Základní údaje o kontinentu, charakteristické rysy a zvláštnosti. Historie objevování Asie a rozvoj přírodovědného
poznání. Literatura a podklady pro studium.
2 - 3. Orografický přehled, geomorfologie, FG regiony Asie.
4. Geologický vývoj a současná tektonika Eurasie, rizikové přírodní procesy. Hlavní problémy a směry současného
výzkumu.
5. Zalednění Asie.
6. Klimatická regionalizace, geneze klimatu hlavních podnebných oblastí Asie.
7 - 8. Hydrologický režim jednotlivých oblastí Asie, charakteristiky různých odtokových režimů. Jezera v Asii ?
genetické typy, rizikové procesy způsobené jezery, vliv člověka na jezera ? Aralské jezero.
9. Pedogeografický přehled, pedogeneze hlavních pedogenetických oblastí.
10. Rozmístění a charakteristika jednotlivých vegetačních pásů, původní rostlinné druhy a jejich migrační vývoj.
Zoogeografické oblasti.
11. Ochrana přírody a problematika ŽPVýznamné prvky živé a neživé přírody, přehled chráněných oblastí, problémové
oblasti a zátěže ŽP, příspěvek ke globálním ekologickým problémům.
12. Význam Asie z hlediska přírodního prostředí Země. Úloha kontinentu v rámci zemského klimatu, oceánské
cirkulace, potenciální vlivy na budoucí vývoj přírodního systému Země.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
ANDĚL, J., MAREŠ, R. "Starý svět" ? Asie, Afrika. Encyklopedický přehled zemí. Olomouc: Nakladatelství Olomouc,
1999.
BRADSHAW, M. A World Regional Geography : The New Global Order. Boston: McGraw-Hill, 1997.
HORÁK, S. Střední Asie mezi východem a západem. Praha: Karolinum, 2005.
KRÁSA, M. (ed.). Indický subkontinent: Zeměpisné a historické panoráma. Praha: Státní pedagogické nakladatelství,
1980.
KRÁSA, M., MARKOVÁ, D., ZBAVITEL, D. Indie a Indové: od dávnověku k dnešku. Praha: Vyšehrad, 1997.
KUNSKÝ, J., MÁLEK, R., VRÁNA, O. (eds). Zeměpis světa : Asie. Praha: Orbis, 1965.
LIŠČÁK, V., FOJTÍK, P. Státy a území světa. Praha: Libri, 1998.
MAJOR, J. S. Asia Through a Glass Darkly: Stereotypes of Asians in Western Literature. Focus on Asian Studies,
Vol. V, No. 3, Contemporary Literature. 1986.
MÍSAŘ, Z. Regionální geologie světa. Praha: Academia, 1987.
NOVOTNÝ, J. (ed.). Asie. Soubor map Poznáváme svět. Praha: Kartografie, 1974.
NÉHRÚ, D. Objevení Indie. Praha: Státní nakladatelství politické literatury, 1957.
TOMEŠ, J., JELÍNEK, R. Atlas Dnešní svět. Praha: Terra, 1996.
USGS. Minerals Yearbook. Reston: U.S. Geological Survey, U.S. Department of the Interior.
WEIGHTMAN, B. Dragons and Tigers : A Geography of South, East and Southeast Asia. New York: John Wiley&sons,
2002.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu
Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Vybrané kapitoly ze soc. ekonomické geografie Asie
31
Č.
PV
3 ZS
Dopor. ročník / semestr
26
2/0
3
Hod. za týden
Kreditů
2
Počet semestrů 1 X
Zk
přednáška
Forma výuky
nejsou

Vyučující
RNDr. Tomeš, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Hodnocení sociálně ekonomického vývoje vybraných, hospodářsky nejvýznamnějších zemí Asie. Komparace rozdílného
vývoje na příkladu surovinově bohatých zemí (Saúdská Arábie), zaostalých zemí (Indický subkontinent), nově
industrializovaných zemí (Čína, Indonésie a další země JV Asie) a vyspělých zemí (Japonsko). Srovnání vývoje
a hodnocení souvislostí strukturálních změn a hospodářské vyspělosti/zaostalosti uvedených zemí. Charakteristika
regionální diferenciace a vývoje (proměn) regionálních struktur jednotlivých makroregionů a vybraných zemí.
Obsah:
1. Úvod: postavení Asie ve světě, v celosvětové dělbě práce, v ekonomice, obyvatelstvu; regionalizace Asie
2. Blízký východ I: postavení, význam Blízkého východu ve světové ekonomice, demografická a sociálně ekonomická;
charakteristika, pracovní migrace; rozdíly mezi státy; Turecko – regionální diferenciace, protiklady hospodářského
a kulturního vývoje; vybrané geografické aspekty vývoje problémových zemí: Izrael, Libanon a Sýrie
3. Blízký východ II: geografické aspekty těžby surovin (ropy a plynu) v oblasti Perského zálivu; soupeři o hegemonii
v regionu Írán a Saúdská Arábie, případně Irák
4. Blízký východ III: nejbohatší (ropné) a nejchudší země regionu: Kuvajt, Katar, Bahrajn, SAE, Omán, Jordánsko,
Jemen
5. Jižní Asie – Indický subkontinent I: postavení (význam) Indického subkontinentu v Asii a ve světě, historie,
národnostní a náboženská struktura; hospodářské problémy Indie
6. Jižní Asie – Indie II: regionální struktury Indie; srovnání, rozdíly, specializace indických států
7. Jižní Asie – Indický subkontinent III: vybrané problémy hospodářského vývoje: Pákistán, Nepál, Bangladéš, Srí
Lanka
8. Jihovýchodní Asie I: země ASEAN (původní), postavení v rámci světa či Asie; specifika sociálně ekonomického
vývoje populačně nejsilnějších zemí regionu: Indonésie, Thajsko, Filipíny; regionální diferenciace a vývoj Indonésie
9. Jihovýchodní Asie II: srovnání vybraných nejvyspělejších a nejchudších zemí regionu: Malajsie, Singapur, Brunej
kontra Vietnam; Kambodža, Laos; vybrané aspekty hospodářského vývoje nových tygrů
10. Východní Asie I: Čína I. – regionální vývoj Číny v posledních 20 letech, geografické a regionální aspekty
hospodářské transformace
11. Východní Asie II: Čína II. – vybrané aspekty hospodářského vývoje země; svobodné ekonomické zóny a vývoj
pobřežního pásma; význam Hongkongu, Tchaj-wan
12. Japonsko I: vybrané aspekty hospodářského a regionálního rozvoje; specifika japonského hospodářského modelu
a zázraku
13. Japonsko II: regionální diferenciace Japonska
14. Korea (Jižní Korea): vybrané aspekty hospodářského a regionálního vývoje; specifika korejské cesty k prosperitě
a její geografické souvislosti.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
ŠINDLER, P. – BAAR, V. (1988): Regionální geografie světadílů a oceánů I; Afrika, Asie, Austrálie a Oceánie. Ostrava:
Pedagogická fakulta v Ostravě.
KOVÁŘ, J. (1999): Asie dynamický kontinent; Hlavní faktory a ohniska růstu. Praha: Karolinum.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
CHAPMAN, G. P. – BAKER, K. M. EDS. (1992): The Changing Geography of Asia. London: Routledge.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Fyzická geografie Slovenska
PV
26
hod. za týden

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Zk
nejsou

Jiný způsob vyjádření rozsahu

2/0

Dopor. ročník / semestr
3
kreditů
Počet semestrů 1 x
Forma výuky

32
3 LS

č.
2

Vyučující
Doc. RNDr. Lipský, CSc.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Cílem je seznámit studenty s fyzickogeografickými poměry Slovenské republiky.
Geografická poloha, rozloha a hranice Slovenska.
Geologický vývoj a geologická stavba, typy hornin.
Geomorfologický vývoj a tvary reliéfu.
Vývoj reliéfu ve čtvrtohorách, horské zalednění, kvartérní sedimenty.
Podnebí Slovenska, povrchové a podzemní vody, jezera, řeky a umělé vodní nádrže.
Vývoj a charakteristiky vegetace, současné složení a stav lesních porostů, land use a land cover Slovenska.
Ochrana přírody a krajiny - chráněná území.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
LAUKO, V. (1997): Fyzická geografie Slovenska. Univerzita Komenského, Bratislava.
MICHAELI, E. (2006): Regionálna geografia Slovenskej republiky I. časť. Prešovská univerzita, Prešov.
DUBCOVÁ, A., LAUKO, V. a kol. (2008): Geografia Slovenska. UKF, Nitra.
Atlas SSR, 1980
Atlas krajiny Slovenska, 2002
KELE, F. (2007): Přírodní krásy Slovenska. Nejvyšší hory. Akcent, Třebíč.
MIKLÓS, L., IZAKOVIČOVÁ, Z. a kol. (2006): Atlas reprezentatívnych geoekosystémov Slovenska. SAV, MŽP a MŠ
SR, Bratislava.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Jiný způsob vyjádření rozsahu
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Socioekonomická geografie Severní Ameriky
33
č.
PV
3 LS
Dopor. ročník / semestr
26
2/0
3
hod. za týden
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
Zk
přednáška
Forma výuky
nejsou

Vyučující
Doc. RNDr. Jeleček, CSc.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Povinně volitelná přednáška. Cílem přednášky je prohloubit a rozšířit základní znalosti získané o socioekonomické
a regionální geografii USA a Kanady v přednášce Z340P55 "Severní Amerika". Hlavní pozornost je věnována USA, kde
budou pojednány rovněž historické kořeny a trendy i environmentální souvislosti jejich současné geografie, jejich
ekonomické a politické dominance v současném světě.
Stručný program:
Osvojování Severní Ameriky člověkem a Starý svět - jeho ekonomické, environmentální a kulturní souvislosti
a důsledky. Americká civilizace, její charakteristika, teorie hranice, environmentalismus v USA.
Územní vývoj USA a Kanady, územně-správní členění, politické systémy
Obyvatelstvo - vývoj, struktura, imigrace, vnitřní migrace, integrace a asimilace, etno-kulturní oblasti, sociální struktura
obyv. v regionální diferenciaci podle států
Města a metropolitní oblasti - definice, populační a ekonomická jádra, změny v rozmístění populace od 1980. MO
Kanady, jádrové regiony.
Vymezení a charakteristika státních ekonomických oblastí a nejvýznamnějších států Unie, jiné regionalizace. Proměny
regionální diferenciace USA od 80. let 20. stol. do současnosti.
USA a Kanada: Hospodářství a průmysl: základní charakteristika, struktura, energetické zabezpečení ekonomiky a jeho
geografické a geopolitické souvislosti. Změny regionální diferenciace ekonomiky. Postavení a vazby ekonomiky USA
ve světě.
Zemědělství. USA jako světový producent a vývozce potravin, hlavní produkční oblasti, dtto Kanada, problém biopaliva.
Kanada: hlavní průmyslová centra a regiony, strukturální změny
USA a Kanada - provázanost ekonomik, ropa a plyn, regionální důsledky, odlišnosti ekonomiky Kanady, NAFTA.
Příčiny současné ekonomické krize USA v kontextu krize západní civilizace a globálního vývoje (Čína, BRICS)
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
JELEČEK, L. a kol. (2011): Nástin socioekonomické a regionální geografie USA a Kanady. Studijní text k přednášce
"Socioekonomická geografie Severní Ameriky" (pracovní verze). Univerzita Karlova v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 89 s.
(řádk. 1) + tab., grafy. Rozmnoženo na SISu)
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
BAAR, V. (1994): Anglosaská Severní Amerika. Ateliér Milata, Ostrava, 193 s.
KNIGHT, T.L. (1992): Regional Geography of the United States and Canada. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.
BONE, R. M. (2005): The Regional Geography of Canada. Third Edition. Oxford University Press, Don Mills, 572 p.
Statistical Abstract of the United States....U.S. Bureau of the Census ...., Washington, D.C.
TINDAL, G.B., SHI, D.E. (1994): USA. (Edice "Dějiny států"). Nakladatelství Lidové noviny, Praha.
FISCHU, J.P. (1995): Civilizace USA. Victoria Publishing, Praha, 101 s.
RAKOVÁ, S., OPATRNÝ, J. (2003): Stručná historie států USA. Nakladatelství Libri, Praha, 255 s.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Výpočetní technika
DV
26
hod. za týden

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Z
nejsou

Jiný způsob vyjádření rozsahu

1/1

č. 1
1 ZS i LS
Dopor. ročník / semestr
2
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
přednáška/cvičení
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Hladíková, Ph.D.; RNDr. Makovička, CSc.; RNDr. Toman
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Předmět je určen pro studenty bakalářského studia a je zaměřen na potřeby budoucích přírodovědců a učitelů
přírodovědných oborů. Cílem je pochopení základních principů práce s osobním počítačem (organizace dat, práce
s tabulkami a grafy, databázemi a programování) a dosažení takové úrovně, aby byli studenti schopni samostatně
a efektivně používat počítač ve svém studiu a měli výchozí předpoklady pro kurzy, ve kterých se využívají speciální
stránky výpočetní techniky (např. GIS, statistické programy, modelování v Matlabu nebo programování).
Práce v počítačové síti, základní dovednosti
Práce na osobních počítačích v prostředí počítačové sítě fakulty, zejména počítačových učeben a studoven, organizace
dat, informační zdroje PřF, základní operace společné pro všechny programové produkty. Informace o typech
nejpoužívanějších aplikací (tabulková zpracování dat, databáze, textové editory a procesory, matematické aplikace,
statistické aplikace, prostředí programovacích jazyků, mail, web, ftp). – 1 lekce
Práce s tabulkami a grafy – základní nástroj přírodovědce
Principy tabulkového procesoru, MS Excel. Výpočty v tabulkách tabulek dat pomocí absolutního a relativního
adresování. Grafy vhodné a nevhodné pro daný typ dat, grafy funkcí, kombinované a vlastní typy grafů. Použití
implementovaných funkcí: matematických, logických, textových, vyhledávacích. Informace o statistických funkcích.
Vše na příkladech při řešení konkrétních úloh. Práce se seznamy dat – vyhledávání, použití filtrů, souhrny, třídění
v prostředí MS Excel. – 5-6 lekcí
Pokročilé techniky práce s textovým editorem
Textový editor se zaměřením na formátování laboratorních a podobných prací, vkládání objektů (tabulek, obrázků, grafů
a vzorců) a práce s nimi. – 1 lekce
Úvod do programování
Vytvoření makroinstrukce v MS Excelu. Vysvětlení principu práce běžných programů pro řešení přírodovědných úloh
a numerické modelování, součásti programu (vstup dat, výkonná jednotka, textový a grafický výstup, menu). Vysvětlení
základních standardních programovacích konstrukcí a jejich praktická realizace v prostředí MS Excel – Visual Basic pro
aplikace. – 2 lekce
Jak prezentovat odbornou práci
Základní informace o tvorbě prezentací. Tvorba vlastní webovské stránky, základní informace o jazyku HTML. – 2 lekce
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
MARAN, R. (2005): Poznejte svůj počítač. Computer Press, Brno.
Kolektiv autorů (2005): Microsoft Access 2002/2003 – Jednoduše, srozumitelně, názorně. Computer Press, Brno.
Kolektiv autorů (2004):Microsoft Office Word 2003 – Jednoduše, srozumitelně, názorně. Computer Press, Brno.
Kolektiv autorů (2003):Microsoft Office Excel 2003 – Jednoduše, srozumitelně, názorně. Computer Press, Brno.
PETRO, J. (2007): Výkladový slovník Internetu. Computer Press, Brno.
ČERNÝ, J. (2004): Excel 2000, 2002, 2003 záznam, úprava a programování maker. GRADA Publishing, Praha.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu

Repetitorium středoškolské matematiky

Typ předmětu

DV

Rozsah studijního předmětu

26

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Z
nejsou

Jiný způsob vyjádření rozsahu

2
1 ZS i
LS

č.
Dopor. ročník / semestr

hod. za týden

0/2

kreditů
Počet semestrů
Forma výuky

1
1x
cvičení

2

Vyučující
RNDr. Hladíková, Ph.D.; RNDr. Kotvalt, CSc.; RNDr. Pecková, Ph.D.; RNDr. Rubešová, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Polynomy, absolutní hodnota, rovnice, nerovnice, inverzní funkce, exponenciální a logaritmické funkce, trigonometrie,
analytická geometrie v rovině a prostoru, základní křivky a plochy, polární souřadnice v rovině, komplexní čísla,
goniometrický tvar komplexního čísla.

Základní studijní literatura a studijní pomůcky
BUŠEK, I. (1985): Řešené maturitní příklady z matematiky. SPN.
BENDA, P. a kol. (1983): Sbírka maturitních příkladů z matematiky. SPN.
KUBÁT, J. (1993): Sbírka úloh z matematiky pro přípravu ke zkouškám na VŠ. Victoria Publishing.
KUBÁT, J. a kol. (1996): Sbírka úloh z matematiky pro střední školy. Maturitní minimum. Prometheus.
POLÁK, J. (1991): Přehled středoškolské matematiky. Prometheus. (SPN, 1972)
POLÁK, J. (1996): Středoškolská matematika v úlohách I. Prometheus.
Brown, R.G., Robin, D.P. (1986): Advanced Mathematics, A Precalculus Course. Houghton Mifflin Company, Boston.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Geografie zemědělství
DV
26
hod. za týden

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Zk

Jiný způsob vyjádření rozsahu

1/1

3
č.
2 ZS
Dopor. ročník / semestr
3
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
přednáška/cvičení
Forma výuky

Vypracování (odeslaná prezentace) a prezentace práce na jedno vybrané téma

Vyučující
RNDr. Jančák, Ph.D.; Mgr. Kabrda, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
1. Úvod; obsah a struktura kurzu, literatura a prameny, povinnosti studentů, zadání témat prací.
2. Geografie zemědělství; geografie zemědělství a metodické přístupy k jejímu studiu; proměny zaměření geografie
zemědělství.
3. Přírodní předpoklady zemědělské výroby; biologická podstata zemědělství; význam přírodních faktorů pro rozmístění
zemědělské výroby.
4. Zemědělství jako hospodářský sektor; spotřeba zemědělských produktů; ekonomické chování zemědělců; specializace
a diverzifikace farem; zemědělství, odbyt a doprava: von Thünenův model; difúze inovací v zemědělství.
5. Institucionální rámec zemědělství; velikost farem a význam vlastnictví půdy; zemědělství a kultura.
6. Zemědělství v současném světě; demografické faktory a zaměstnanost v zemědělství; globalizace zemědělské
produkce; potravinářské sítě a řetězce.
7. Zemědělství ve vyspělých zemích; modernizace a industrializace zemědělství; zemědělství v zázemí velkých měst.
8. Zemědělská politika; veřejná politika v zemědělském sektoru; společná zemědělská politika EU.
9. Zemědělství v rozvojových zemích; dopady globalizace na zemědělství rozvojových zemí; problematika hladu
a "Zelená revoluce".
10. Zemědělství a životní prostředí; negativní vlivy zemědělství na životní prostředí; ztráty zemědělské půdy ve světě;
zemědělství a trvale udržitelný rozvoj.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky

BIČÍK, I. (2005): Proměny geografie zemědělství. Geografie, 110, č. 2, s. 91–102.
GRIGG, D. (1995): An Introduction to Agricultural Geography. Second Edition. Routledge, London, New York, xv + 217 s.
JANČÁK, V. (2003): Geografie zemědělství a rurální geografie: základní pojmy a metodické přístupy jejich výzkumu
v období transformace Česka. In: Jančák, V., Chromý, P., Marada, M. (eds.): Geografie na cestách poznání. PřF UK,
Praha, s. 180–190.
ROBINSON, G. (2004): Geographies of Agriculture. Globalisation, Restructuring and Sustainability. Pearson Education,
Harlow, England, xv + 331 s.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
BIČÍK, I., ed. (2001): Školní atlas dnešního světa. Nakladatelství TERRA, Praha.
BIČÍK, I. a kol. (2010): Změny využití ploch v Česku. Edice Geographica, Nakladatelství ČGS, Praha, 250 s. + přílohy.
BIČÍK, I., JANČÁK, V. (2001): České zemědělství po roce 1990. Geografie, 106, č. 4, s. 209–221.
BIČÍK, I., JANČÁK, V. (2005): Transformační procesy v českém zemědělství po roce 1990. KSGRR PřF UK, Praha.
FALKOWSKI, J., KOSTROWICKI, J. (2001): Geografia rolnictwa swiata. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
KABRDA, J., JANČÁK, V. (2007): Vliv vybraných politických a institucionálních faktorů na české zemědělství a
krajinu. Geografie, 112, č. 1, s. 48–60.
MAJEROVÁ, V. a kol. (2005): Sociologie venkova a zemědělství. PEF ČZÚ, Praha, 250 s.
PACIONE, M. (1984): Rural Geography. Harpercollins College Div., 396 s.
WOODS, M. (2005): Rural Geography. Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring. SAGE
Publications, UK, 330 s.
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Jiný způsob vyjádření rozsahu

Geografie dopravy
DV
26
hod. za týden

Zk
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Zpracování seminární práce a její prezentace

1/1

4
č.
2 ZS
Dopor. ročník / semestr
3
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
přednáška/cvičení
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Marada, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Cílem přednášky/semináře je seznámit studenty se základními přístupy a tématy frekventovanými v současné geografii
dopravy. Důraz je kladen na specificky dopravní témata, která nejsou náplní přednášek z Ekonomické geografie (část
doprava). Část semináře je věnována historii dopravy ve světě a na našem území. Seminární část umožňuje intenzívní
zapojení studentů do výuky formou průběžných prezentací seminárních prací, skupinových prací, diskusí apod.
Vybraná témata
Úvod – předmět studia geografie dopravy, hlavní směry a metody výzkumu.
Struktura a rozmístění dopravy v Evropě a ve světě.
Historický vývoj odvětví dopravy.
Minulost, současnost a budoucnost železniční dopravy v ČR.
Městská hromadná doprava v Česku a Praze.
Vývoj automobilizace v ČR.
Dopravní obslužnost venkovských oblastí.
Světová letecká doprava.
Doprava a regionální rozvoj. Vztah dopravy ke geografické organizaci společnosti
Návštěva vybrané pražské dopravní instituce a exkurze do terénu (půldenní).
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
BRINKE, J. (1992): Úvod do geografie dopravy. 2. přepracované vydání. Učební texty vysokých škol, Univerzita
Karlova, Praha, 107 s.
COLE, J. (1996): Geography of the World´s Major Regions. London and New York, Routledge.
HONS, J. (1975): Dějiny dopravy na území ČSSR. Bratislava, Alfa, 130 s.
KNOWLES, R.D., HOYLE, B.S. (eds.) (1992): Modern transport geography. London, Belhaven, 276 s.
KNOWLES, R., SHAW, J., DOCHERTY, I. (eds.) (2008): Transport geographies: mobilities, flows and spaces.
Blackwell Publishing, Oxford, 293 s.
RODRIGUE, J.P., COMTOIS, C., SLACK, B. (2006): The geography of transport systems. Routledge, Londýn a New
York, 286 s. (internetová verze http://people.hofstra.edu)
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Jiný způsob vyjádření rozsahu

Geografie služeb a cestovního ruchu
DV
26
1/1
hod. za týden

5
č.
2 ZS
Dopor. ročník / semestr
3
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
přednáška/cvičení
Forma výuky

Zk
Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Seminární práce/rešerše vybrané literatury (3 strany) – prezentace
Vyučující
Doc. RNDr. Čermák, CSc.; RNDr. Vágner, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
1. Předmět geografie služeb a její postavení v rámci geografických disciplín.
2. Vymezení terciérního sektoru a jeho vnitřní členění. Postavení služeb v rámci ekonomiky, jejich specifičnost
a současný význam.
3. Regionální diferenciace služeb.
4. Prostorové aspekty obslužné sféry (základní pravidelnosti, vývojové trendy, Christallerova teorie centrálních míst).
5. Obslužná regionalizace (základní interakční modely).
6. Geografie maloobchodu – vývoj a současný stav maloobchodního sektoru.
7. Geografie výrobních služeb.
8. Veřejné služby a jejich prostorové aspekty, pravidelnosti a vývoj.
9. Geografie cestovního ruchu – základní terminologie, zdroje, ukazatele a metody. Historický vývoj.
10. Cestovní ruch v globálním měřítku.
11. Regionalizace cestovního ruchu ve světě. Základní charakteristiky makroregionů.
12. Geografie cestovního ruchu Česka – vývoj, regionalizace, problémy, organizace a řízení.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky

ATTL, P., NEJDL, K. (2004): Turismus I. Vysoká škola hotelová v Praze 8, 178 s.
BERRY, B.J.L. (1967): Geography of Market Places and Retail Distribution. Prentice-Hall, New Jersey. Blackwell Oxford, 372 s.
CIMLER, P. (1998): Lokalizace a provoz maloobchodu. VŠE, Praha.
Commerce on-Tourism (COT). Časopis. www.cot.cz
CzechTourism-Česká centrála cestovního ruchu, Statistiky, Kompendium,
DANIELS, P.W. (1985): Service Industries: A Geographical Appraisal. Methuen, London.
DANIELS, P.W., MOULAERT, F. (eds) (1991): The Changing Geography of Advanced Producer Services. Belhaven Press, London.
Dnešní svět. Cestovní ruch na Zemi. 5, 2007-08.
HALL, C.M., PAGE, S.J. (1999): The Geography of Tourism and Recreation. Environment, Place and
JINDRA, J. (1996): Obchodní firmy. Mezinárodní retailing. VŠE, Praha.
KOWALCZYK, A. (2002): Geografia turyzmu. PAN Warszawa, 186 s.
LEW, A.A., HALL, C.M., WILLIAMS, A.M. (2004): A Companion to Tourism. Blackwell, 622 s.
MARSHALL, N., WOOD, P. (1995): Services and Space. Key Aspects of Urban and Regional Development. Longman, Essex.
Ministerstvo pro místní rozvoj. www.mmr.cz - Koncepce rozvoje cstovního ruchu v ČR 2007 - 2013
PAGE, S., CONNELL, J. (eds): Sustainable Tourism. Critical opncepts in the Social Sciences. I,II,III,IV. Routledge.
PÁSKOVÁ, M., ZELENKA, J. (2002): Výkladový slovník cestovního ruchu. MMR ČR Praha, 448 s.
PEARCE, P.L. (2005): Tourist Behaviour. Themes and Conceptual Schemes. Channel View Publications, 241 s.
PRICE, D.G., BLAIR, A.M. (1989): The Changing Geography of the Service Sector. Belhaven Press, London.
SHARPLEY, R., TELFER, D. (eds.) (2006): Tourism and Development. Concepts and Issues, Channel View Publications, 397 s.
SHAW, G., WILLIAMS, A.M. (2004, 1994): Critical Issues in Tourism. A Geographical Perspective, Space. Routledge. 309 s.
Statistická ročenka ČR, ČSÚ.
ŠTĚPÁNEK, V., KOPAČKA, L., ŠÍP, J. (2001): Geografie cestovního ruchu. Karolinum Praha, 228 s.
TOUŠEK, V., KUNC, J., VYSTOUPIL, J. (eds.) (2008): Ekonomická a sociální geografie. MU Brno.
WARSZYŇSKA, J. (2000): Geografia turystyczna swiata, PWN Warszawa, I.-II. díl, 836 s.
WEAVER, D. (ed.) (2001): The Encyklopedia of Ecotourism. COBI Publishing London, 668 s.
World Tourism Organization, www.world-tourism.org, Světová organizace cestovního ruchu
World Travel Atlas. Sage Publications. 586 s.
WRIGLEY, N., LOWE, M. (eds.) (1996): Retailing, Consumption and Capital. Longman.
časopisy:
International Journal of Service Industry Management; Service Business; Journal of Services Research; Service Industries Journal

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky

Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Statistická analýza dat v SPSS
DV
26
0/2
hod. za týden

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta
Ústní pohovor nad seminární prací.

Zk

Jiný způsob vyjádření rozsahu

č. 6
2-3 ZS
Dopor. ročník / semestr
3
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
cvičení
Forma výuky

Vyučující
RNDr. Netrdová, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními principy statistické analýzy dat a v geografickém výzkumu
nejpoužívanějšími vícerozměrnými statistickými metodami. Kromě osvojení teoretických a metodologických principů
jednotlivých statistických metod a postupů se studenti naučí získané znalosti aplikovat při analýze empirických
geografických dat a nalezené výsledky řádně interpretovat. V rámci kurzu se studenti prakticky seznámí se statistickým
programem SPSS (kurz bude probíhat v počítačové učebně), v němž budou veškeré statistické analýzy prováděny. Kurz
je určen pro studenty geografických oborů a učitelských kombinací s geografií, kteří hodlají ve své bakalářské či
diplomové práci využívat statistické metody. Vítáni jsou však i ostatní zájemci. Předpokládá se úspěšné absolvování
předmětu Statistika v prvním ročníku, na který tento kurz volně navazuje.
Vstup do problematiky.
Principy statistické analýzy dat (popisná a explorační analýza, statistická indukce).
Statistická analýza dat v praxi (zpracování statistických dat, dotazník).
Parametrické a neparametrické testy.
Regresní a korelační analýza.
Analýza kategoriálních dat.
Analýza rozptylu.
Faktorová analýza.
Shluková analýza.
Základní studijní literatura a studijní pomůcky
HENDL, J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat. Praha, Portál.
ROGERSON, P. A. (2006): Statistical methods for geography: a student guide. London, SAGE.
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Cizí jazyk I (obecný)
DV
26
hod. za týden

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Z

Jiný způsob vyjádření rozsahu

0/2

7
č.
2 LS
Dopor. ročník / semestr
1
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
cvičení
Forma výuky

Vyučující
ÚJOP
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Viz příloha

Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Cizí jazyk I (odborný)
DV
26
hod. za týden

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Z

Jiný způsob vyjádření rozsahu

0/2

7
č.
2 LS
Dopor. ročník / semestr
1
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
cvičení
Forma výuky

Vyučující
ÚJOP
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Viz příloha

Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Programování pro GIS
DV
52
hod. za týden

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Z

Jiný způsob vyjádření rozsahu

2/2

č. 9
2-3 LS
Dopor. ročník / semestr
4
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
přednáška/cvičení
Forma výuky

Tvorba a prezentace větší úlohy z praxe dle výběru studenta.

Vyučující
Ing. Bayer, Ph.D.
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Kurz je zaměřen na programování pro ArcGIS 10 v jazyce Python. Důraz je kladen zejména na obecné principy
využívání funkcí ArcGIS z jazyka Python a na získání praktických zkušeností při řešení reálných úloh. Navazující kurz
Algoritmy počítačové kartografie rozebírá jednotlivé operace z geometricko-informačního pohledu.
Studenti se nejprve seznámí s jazykem Python, následně s možností používání funkcí ArcGISu z jazyka Python (práce
s atributy, práce s geometrií, zpracování rastrových dat, automatizace pro kartografii, tvorba vlastních toolboxů).
U studentů, kteří tento předmět chtějí navštěvovat, se předpokládá pokročilá uživatelská znalost ArcGIS 10, znalost
základů programování v libovolném jazyce a základní povědomí o principech databází.

Základní studijní literatura a studijní pomůcky
ESRI Inc. (2010). ArcGIS Desktop Help.
Python v2.6 documentation. Dostupné online: http://docs.python.org/release/2.6.8/.

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Cizí jazyk II (obecný)
DV
26
hod. za týden

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Z

Jiný způsob vyjádření rozsahu

0/2

10
č.
3 ZS
Dopor. ročník / semestr
1
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
cvičení
Forma výuky

Vyučující
ÚJOP
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Viz příloha

Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

D – Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu
Typ předmětu
Rozsah studijního předmětu

Cizí jazyk II (odborný)
DV
26
hod. za týden

Způsob zakončení
Další požadavky na studenta

Z

Jiný způsob vyjádření rozsahu

0/2

11
č.
3 ZS
Dopor. ročník / semestr
1
kreditů
2
Počet semestrů 1 x
cvičení
Forma výuky

Vyučující
ÚJOP
Osnova po jednotlivých blocích ev. týdnech výuky, příp. stručná anotace předmětu
Viz příloha

Základní studijní literatura a studijní pomůcky
Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky
Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění)
celkem hodin kontaktní výuky
Rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly

