
 

 

 

 

 

 

 

Vysoká škola obchodní a hotelová Brno 

Oslavy mezinárodního Dne GIS na Vysoké škole obchodní a hotelové 
(VŠOH) v Brně již po druhé pořádala Laboratoř experimentální a aplikované 
geografie. Záštitu nad letošní akcí převzala rektorka VŠOH PhDr. Ludmila 
Bartoňová a místostarosta městské části Brno-Nový Lískovec Ing. Jan 
Privarčák. Mgr. Jakub Trojan a RNDr. Jan Trávníček, hlavní organizátoři 
akce, připravili extenzivní program pro široké spektrum posluchačů. V pondělí 
začaly oslavy Geography Awareness Week vernisáží tematických map 
a posterů v prostorách vestibulu VŠOH a Laboratoře experimentální 
a aplikované geografie. Tentýž den byla ukryta na pomezí městských 
brněnských částí Starý a Nový Lískovec tzv. „keška“, tedy poklad pro hledače 
a příznivce hry geocaching. Skrytá multicache je zatím stále neveřejného 
charakteru, její zpřístupnění prostřednictvím webu Geocaching.com do konce 
roku umožní její nalezení i lidem, kteří se Dne GIS na VŠOH neúčastnili. 

Na nepřímé aktivity navazovala série přednášek, workshopů a kulatých stolů 
s tématikou GIS. Nejprve (v úterý) byly krátké přednášky o významu GIS 
prezentovány studentům Hotelové školy Brno. Pětačtyřicetiminutových bloků 
se zúčastnily první ročníky. Intenzivní osvěta GIS byla soustředěna na středu 
16. listopadu, kdy oslavy Dne GIS vrcholily. Dopoledne byla uspořádána 
přednáška ve dvou blocích v aule a kinosále Základní školy Svážná v Novém 
Lískovci, jejíž cílovou skupinou byly všechny tři stupně vzdělávacího systému 
– žáci posledních ročníků základních škol, studenti středních škol 
a vysokoškolští studenti negeografických oborů. Mix posluchačů kladl velké 
nároky na formu a věcnou strukturu přednášky. Z evaluačních dotazníků však 
vyplynulo, že akce splnila svůj účel a zvýšila povědomí o geografických 
informačních systémech - zejména u skupiny žáků základních škol a studentů 
středních škol a gymnázií. Dopolední přednášky pokračovaly odpoledním 
workshopem. Na něm se prostřednictvím programu Google Earth učili 
posluchači tvořit vlastní mapu v tomto programu a zájemci prošli také kurzem 
ovládání leteckého simulátoru, který umožňuje nové perspektivy pohledu na 
krajinu. Domů si pak účastníci mohli odnést volně dostupná geografická data 
a programy, v nichž je možné vytvářet vlastní mapy. 

Závěr týdne zasvěceného osvětě geografických informačních systémů byl 
věnován odborné debatě, která se formou kulatého stolu konala nad 
moderními trendy a podobami GIS reprezentovanými technologiemi na 
principu location based services. Přes to, že účast na tomto kulatém stolu 
nebyla příliš vysoká, erudice participujících odborníků z řad profesionálů 
v cestovním ruchu umožnila kvalitní a hodnotnou diskusi, která byla 
důstojným zakončením Geography Awareness Week, jenž měl v letošním 



 

roce celotýdenní trvání. Dle prezenčních listin a účasti na extenzivní součásti 
programu odhadujeme zasaženou cílovou skupinu na cca 100 osob. 
Osvědčené vzorce jsme připraveni rozvíjet a doplnit dalšími inovacemi 
i v příštích letech. 
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