
Katedra geografi e Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
nabízí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávací program

Reliéf České republiky

Č.j.: MSMT – 15035/2018-2-632
Garant programu: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.

Program je akreditován v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpi-

sů, jako studium k prohlubování odborné kvalifi kace.

Anotace: Přednáškový blok se závěrečnou prak  ckou aplikační čás   zahrnuje základní představení 
reliéfu ČR v kontextu reliéfu Evropy se zaměřením na základní typologii reliéfu a novou geomorfolo-
gickou regionalizaci. Představeny budou endogenní a exogenní procesy ovlivňující reliéf na území ČR, 
včetně antropogenního vlivu, kdy ak  vity člověka stále častěji ovlivňují přírodní geomorfologické 
procesy. Prak  ckou aplikační čás   bude představení možnos   aplikace do výuky místního regionu 
jako témat vhodných pro zeměpisné semináře, exkurze či projektové dny. 

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Katedra geografi e
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
tel.: (+420) 585 634 511, (+420) 775 772 315
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kontakt:

Mgr. Pavla Minxová
Katedra geografi e
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
tel.: (+420) 585 634 507, (+420) 733 690 715
e-mail: pavla.minxova@upol.cz

Přednášející: doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D.
Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny
Termín: 17. ledna 2019, 9:00 –13:00
Cena: 700 Kč včetně  štěných materiálů, mapy 
a občerstvení

Přihlášky a dotazy zasílejte prosím 
na adresu: 
pavla.minxova@upol.cz



Program

1. blok: 
Základní typologie a vývoj reliéfu ČR 
V prvním bloku kurzu je představen reliéf ČR 
v kontextu reliéfu Evropy se zaměřením na zá-
kladní typologii reliéfu a novou geomorfologickou 
regionalizaci. Blok se dále zaměřuje na endogen-
ní a exogenní procesy ovlivňující reliéf na území 
ČR. Z endogenních procesů se jedná o seismickou 
ak  vitu na území ČR a sopečný reliéf. Z exogen-
ních procesů příklady strukturního reliéfu (reliéf 
České tabule, Západní Karpaty), krasového reliéfu 
a kryogenní modelaci reliéfu (např. Krkonoše, Šu-
mava, Hrubý Jeseník, Jizerské hory). Účastníkům 
kurzu budou představeny vhodné portály využi-
telné pro výuku reliéfu. 

2. blok: 
Antropogenní ovlivnění reliéfu 
V souvislos   s ak  vitami člověka dochází stále 
častěji k antropogennímu ovlivnění přírodních 
geo  morfologických procesů. Na konkrétních pří-  
kladech budou účastníci kurzu seznámeni s pro-
blema  kou antropogenní geomorfologie. Pozor-
nost bude zaměřena na těžební tvary a metody 
jejich rekul  vace, dopravní, agrární a sportovní 
antropogenní tvary.

3. blok: 
Reliéf území obce jako příklad aplikace do výu-
ky místního regionu
Závěrečný blok kurzu představuje možnos   ap-
likace do výuky místního regionu jako témata 
vhodná pro zeměpisné semináře, exkurze, pro-
jektové dny atd. Blok je postaven především 
na příkladech dobré praxe a představeny budou 
úlohy, které je možné realizovat jak s jednodu-
chým, tak s pokročilým vybavením, při vhodném 
zapojení žáků s poruchami učení i nadaných žáků. 

Podrobnější informace jsou na stránkách 
https://geography.upol.cz/dvpp


