
1 
 

          Příloha č. 6 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. 

   

CESTOVNÍ ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY 

 

A) Základní informace 

 

• Místo pracovní cesty:  

Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management  
7 Gronostajowa Street      
30-387 Kraków, Poland 
    

• Termín pracovní cesty: 18.8.2014 - 22.8.2014  

• Název navštívené akce: IGU Regional Conference in Krakow 

• Účastníci cesty: Ing. Tomáš Vacek, VÚGTK, v.v.i. 

• Cíle ZPC:         
 - návštěva konference a vybraných přednášek 
 - navázání a výměna kontaktů s účastníky konference
 - získání materiálů z navštívené konference a workshopu 

• Seznam příloh: propagační letáky a materiály 

• Schválení cestovní zprávy: Ing. Karel Raděj, CSc. 
  ředitel VÚGTK, v.v.i. 
 

• Datum schválení CZ:  
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B) Program zahraniční pracovní cesty: 
 

Tato regionální konference měla za úkol hovořit o aktuálních tématech 
a problémech světové geografie. Hlavními tématy konference byly „Změny, výzvy 
a odpovědnost“. V tomto duchu byl koncipován i program konference. Ten si vytýčil 
za cíl vytvořit globální fórum, kde se o daných problémech, změnách životního 
prostředí, společnosti a ekonomice, bude diskutovat a bude snaha je řešit. Byli 
pozváni uznávaní odborníci z celého světa, kteří v rámci svých vystoupení hovořili 
s účastníky konference, zodpovídali jejich dotazy a diskutovali o prezentovaných 
problémech. Probíhalo více než 180 bloků přednášek, které pokrývaly vybrané 
tematické okruhy a prezentovaly aktuality a problémy z celého světa.  

 

C) Průběh zahraniční pracovní cesty: 
 

Mezinárodní geografická unie (IGU) uspořádala pod záštitou města Krakov 
Regionální konferenci. Tato pětidenní akce se konala na půdě Jagellonské univerzity, 
druhé nejstarší univerzity ve střední Evropě (po Univerzitě Karlově v Praze). 
Univerzita byla založena před 650 lety, v roce 1364. Po většinu své historie byla 
známa pod jménem Krakovská akademie, ale v 19. století byla přejmenována na 
Jagellonskou univerzitu podle dynastie polských králů. Na konferenci bylo oficiálně 
registrováno více než 1700 účastníků z celého světa. 

 
Slavnostní ceremoniál oficiálního zahájení Regionální konference probíhal 

v budově Auditorium Maximum Jagellonské univerzity v historickém centru města. 
V rámci ceremoniálu proběhly projevy významných osobností geografického 
i politického spektra. Mezi hlavní řečníky patřili např.: Dr. Anita Bokwa a prof. Marek 
Degórski, za organizační výbor, prof. Jacek Majchrowski, starosta města Krakov, prof. 
Piotr Laidler, vicerektor Jagellonské univerzity, prof. Vladimir Kolosov, prezident IGU 
(Mezinárodní geografické unie) a prof. Marek Chmielewski, viceprezident polské 
Akademie věd. Tyto projevy byly proloženy hudebním vystoupením klavírního 
virtuóza Mateusze Mateja. V rámci programu proběhlo také vyhodnocení 
11. Mezinárodní geografické olympiády iGEO, které se účastnily týmy mladých 
geografů z více jak 40 zemí světa (věková hranice účastníků je stanovena na 16-19 
let). O této soutěži se lze více dozvědět na internetové adrese 
http://www.igeo2014.pl.  

 
Mezinárodní geografický kongres měl dva hlavní pilíře. Jedním z nich byla setkání 

komisí a pracovních skupin, které řeší aktuální odborné otázky z pohledu geografie 
celého světa. Tyto komise pokrývají širokou škálu témat, od obecných regionálních 
geografických témat, po diskuse o současných směrech geografického výzkumu, 
historii geografie a politických problémech. Druhým hlavním pilířem byly odborné 
semináře s přednáškami uznávaných odborníků daných oborů. Hlavními tématy byly 
„Změny, výzvy a odpovědnost“. Každý konferenční den, počínaje úterým, bylo 
zvoleno jedno z těchto hlavních témat jako stěžejní a v jeho rámci proběhla 
přednáška v hlavní aule univerzitního kampusu (tzv. Plenary session). V rámci těchto 



3 
 

vystoupení prezentovala vždy dvojice pozvaných prominentních osob, jedna 
mezinárodně uznávaná osobnost z politiky či vědy a jeden světově uznávaný geograf. 

 

V rámci čtyřdenního bloku přednášek proběhlo více než 600 odborných 
vystoupení geografických odborníků z celého světa.  

 
 Nedílnou součástí celé konference byla i tzv. „poster session“, která probíhala 

v průběhu celého konání konference v budovách Univerzity. Zde se sešlo více než 100 
posterů. Autoři nejlepších z nich byli vyhlášeni a odměněni na závěrečném 
ceremoniálu. 

 
V rámci doprovodného programu probíhaly i čtyři workshopy se zaměřením na 

zdokonalování geografických, ale i prezentačních dovedností, jak pro začínající 
geografy, tak i pro jakékoliv další zájemce. Tyto workshopy byly volně přístupné pro 
registrované účastníky konference, dle jejich zájmu. 

 
V rámci výročí založení Jagellonské univerzity (650 let od založení), byla otevřena 

i výstava v Muzeu Jagellonské univerzity, která se zabývala historií polské geografie. 
Každý registrovaný účastník obdržel lístek k volnému vstupu na tuto výstavu. Více 
informací o této výstavě le nalézt na následující internetové adrese: 
http://www.uj.edu.pl/en_GB/uniwersytet/muzea/collegium-maius. 

 
Oficiální zakončení kongresu probíhalo v hlavní aule Jagellonské univerzity, kde 

pronesli řeč šéfové organizačního výboru: Dr. Anita Bokwa a prof. Marek Degórski, 
spolu s dalšími výše uvedenými čelními představiteli geografického světa a zástupců 
pořádajícího města, kteří poděkovali všem přednášejícím, účastníkům 
i dobrovolníkům za perfektní organizaci a bezproblémový průběh této významné akce 
a předali pomyslné žezlo pořadatelům následující konference, která se uskuteční 
v srpnu 2015 v Moskvě, v Rusku. 

 
Odkaz na oficiální stránky IGU Regional Conference 2014 v Krakově: 
http://www.igu2014.org 

 
Odkaz na materiály z konference (program, abstrakty přednášek, atd.):  
http://www.igu2014.org/programme 
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D) Seznam osob, se kterými bylo jednáno (kontakty): 
 
Shigeko Haruyama, National Committee of Japan for IGU            
(e-mail: haruyama@bio.mie-u.ac.jp) 
 
RNDr. Tomáš Havlíček, Ph.D., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
(e-mail: tomhav@natur.cuni.cz) 
 
Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc., katedra sociální geografie a regionálního rozvoje,  
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
(e-mail: bicik@natur.cuni.cz) 
 

  

Zpracoval: Ing. Tomáš Vacek 
Zdiby, dne: 2.9.2014 


