
 

Nové volitelné předměty, vyučované na Geografickém ústavu PřF MU v semestru jaro 2012 

v rámci projektu Geoinovace: 

 

ZX501 Globální problémy světové ekonomiky 

Kurz vedou lektorky společnosti NaZemi  Eva Malířová a Martina Pavlíčková. V netradičně 

pojatém kurzu využívají metod aktivního učení a kritického myšlení k diskusi problémů 

současného světa a jejich propojení s naším každodenním životem. 

 

ZX502 Aktuální problémy geografického výzkumu 

Kurz vedou mladí geografové z výzkumného ústavu Akademie věd ČR – z Ústavu geoniky 

(Stanislav Cetkovský, Bohumil Frantál, Petr Klusáček, Stanislav Martinát a další). Představí 

výzkumné projekty, na kterých aktuálně pracují, ale seznámí i se základy přípravy 

výzkumného projektu a jeho vedením. 

 

ZX503 Environmentální sociologie 

Bohumil Frantál z Ústavu geoniky AV ČR představí základy environmentální sociologie a bude 

diskutovat aktuální environmentální témata. 

 

ZX504 Hodnocení vlivů na životní prostředí 

V prakticky zaměřeném kurzu nabízí Stanislav Cetkovský z Ústavu Geoniky AV ČR porozumění 

problematice EIA. Absolventi kurzu získají potřebné znalosti a dovednosti pro vypracování 

dokumentace k hodnocení vlivu konkrétních záměrů na životní prostředí. 

 

ZX505 Conflict Regions of the Contemporary World 

Kurz je vyučován e-learningovou formou, tj. po úvodním setkání a vysvětlení úkolů vyučující 

v jednotlivých týdnech otvírají témata, reagují na dotazy studentů a hodnotí jejich práci. Kurz 

je vyučován v angličtině a vedou ho lektoři z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 

Miloš Fňukal a Miloslav Šerý. 

 

ZX506 Geografie v praxi ČR (exkurze) 

Pětidenní exkurze vedená Janem Divíškem a Filipem Chvátalem zamíří tentokrát do Prahy a 

severních Čech. Navštívíme pracoviště, která zaměstnávají geografy, jako je ČHMÚ, 

Ministerstvo pro místní rozvoj, NP České Švýcarsko, CHKO České středohoří, krajský úřad a 



místní akční skupiny, ale budeme také diskutovat s místními odborníky a aktivisty o 

prolomení limitů těžby nebo dálnici přes České středohoří.   

 

ZX508 Zahraniční exkurze 1 

Cílem je Slovinsko a hlavní základnou hostel v centru Lublaně. Odtud nás během šesti dnů 

vedoucí exkurze Pavel Ptáček a Ondřej Herzán spolu s geografy z lublaňské, mariborské a 

koperské univerzity zavedou do různých krajinných typů i sociokulturních regionů Slovinska: 

Štajersky, Krasu, Istrie, Gorišky i Kamnišských Alp. 

 

ZX509 Zahraniční exkurze 2 

Delší, devítidenní exkurze, opět vedená Pavlem Ptáčkem a Ondřejem Herzánem, povede ro 

rumunské Transylvánie a Banátu. V první části bude základnou Sibiu/Hermannstadt, jedno 

z historických center Sedmihradska, ve druhé pravděpodobně Svatá Helena a krajané 

z Banátu. Odborný doprovod zajistí geografové z bukurešťské univerzity. 

 

 

Na všechny předměty je možné se přihlásit obvyklým způsobem v IS MUNI.  

 


