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Úvodní slovo

− Výuka geoinformatiky na Katedře geografie

− Změna akreditace oborů

− Institucionální akreditace

− Šance pro studenty učitelství jak se zdokonalit ve 
využívání geoinformačních technologií (GIT)?



Nový předmět Základy GIS

− Bc. studium – 2. semestr

− Povinný pro obor Geografie pro vzdělávání

− Nadprůměrná časová dotace

− Cíle:

− Teoretický úvod do geoinformatiky

− Základní práce v SW QGIS

− Osvojení / ukázka dalších GIT
− Mapové servery, Google Earth, tvorba tzv. slepé mapy, 

GPS, mobilní aplikace, virtuální realita









Předmět GIScience for Geographers

− K zapsání kdykoliv během studia

− Vyučováno v angličtině

− Cíle:

− Tvorba vlastních online interaktivních map

− GPS hravou formou

− Interakce se zahraničními studenty

http://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=157e4fff357b42439591d60e86f41ad7
http://www.arcgis.com/apps/MapTour/index.html?appid=5f61cdc794fe431a84d873eb530e13d4
http://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=243f1ee5c9fa4337b87a7ef739850ba2


Práce s různými geoinformačními technologiemi se 

prolíná množstvím dalších odborných předmětů…





Naší snahou je, aby nová generace učitelů byla 

dobře připravena v praxi vhodně využít GIT…

… a aby se stali přirozenými nositeli myšlenky využívání 

geoinformačních technologií při výuce (nejen) zeměpisu.



Kromě přímé výuky na katedře se snažíme i jinak

− Vypisujeme témata bakalářek a diplomek

− V rámci spolupráce se školami nabízíme semináře pro 
žáky přímo u vás na školách 
− v lednu gymnázia v Kyjově a Kroměříži

− Pořádáme DVPP
− Tvorba a využití interaktivních map pro zpestření výuky nejen 

zeměpisu/geografie

− Vyučování zeměpisu v terénu

− Snažíme se i prostřednictvím různých projektů

https://geography.upol.cz/dvpp-2019-7
https://geography.upol.cz/dvpp-2019-4


Implementace GIS do výuky zeměpisu

− projekt realizován díky finanční podpoře TA ČR

− Cíl projektu: zpracování analytických podkladů pro 
zpracování metodiky včetně didaktických metod a 
pomůcek vedoucí k systematickému zavedení GIS do 
výuky na ZŠ a SŠ 

(TL02000556)



Implementace GIS do výuky zeměpisu

− jsme zhruba v třetině projektu

− dívali jsme se do RVP, ŠVP a i na zahraniční příklady

− respondovali jsme učitele ZŠ a SŠ z celé ČR 
− díky, pokud jste se zapojili! ☺

− nadále budeme rádi za možnost popovídat si s Vámi
− ideálně leden až březen

− vytvoříme výukové materiály a pilotně otestujeme
− rádi vás zapojíme do testování

(TL02000556)



Závěrečné slovo

Obavy? Je potřeba to vyzkoušet. ;-)

GIT nejsou samospasitelné a neudělají z vás lepšího učitele.

Když umí učitel vhodně využít GIT, tak mohou ledacos ulehčit 
v přípravě i realizaci výuky.

A když už nic jiného, tak zapojení GIT dokáže zpestřit výuku.




