GISday na Geografickém ústavu
Program Dne GIS, který byl pořádán 19. listopadu na Geografickém ústavu
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (MU) v Brně, byl rozdelěn na dvě části.
Dopolední část byla zaměřena na studenty středních škol, odpolední část pak byla
věnována veřejnosti a studentům Masarykovy univerzity.
Dopolední

části

programu

se

zúčastnilo více než 75 studentů ze
čtyř středních škol. Studenti i jejich
pedagogové shlédli program, jenž
byl rozčleněn do tří částí. V části
nazvané „Tajemství atlasů a map“,
byly prezentovány ukázky starých
map a atlasů ze sbírky Geografického
ústavu. V části „Google Earth není obyčejný glóbus“ si studenti v počítačové učebně mohli
prakticky vyzkoušet práci s aplikací Google Earth. Přednáška „Moderní metody mapování
krajiny“ studentům představila moderní geografické výzkumné postupy a jejich aplikace
při studiu polárních oblastí.
Hned po skončení dopoledního programu si ještě studenti středních škol, stejně jako i
studenti Masarykovy univerzity a další návštěvníci areálu Přírodovědecké fakulty, mohli
prohlédnout automobil společnost TopGis, s. r. o., který v současné době provádí
sférické snímkování pro společnost Seznam cz, a. s.

V rámci odpoledního programu určeného pro veřejnost a současné studenty Masarykovy
univerzity, vystoupili jak zaměstnanci MU, doktorandi, zástupci komerčních společností
působících v oblasti geoinformatiky i sami studenti. V průběhu odpoledne se v učebně
Geografického ústavu vystřídalo více než 60 posluchačů.
Představeny byly mapové a navigační aplikace vyvíjené Ústavem výpočetní techniky
Masarykovy univerzity (http://geoportal.muni.cz). Prezentace firmy TopGis, s. r. o. se
zaměřila především na její činnost v oblasti mobilního mapování. Dále byl představen
projekt mapového serveru Masarykovy univerzity a předvedena kvadrikoptéra, která je
novým technickým vybavením Geografického ústavu. Následovala prezentace brněnské
firmy VARS a. s. a projektů, které realizovala na poli geografických informačních systémů.

Blok prezentací byl uzavřen představením brněnské entity organizace EGEA
(http://www.egea.eu/entities/brno) a jejích aktivit. Odpolední program byl uzavřen
vyhlášením GIS-soutěže, která probíhala celé odpoledne. Deset nejlepších soutěžících
bylo odměněno hodnotnými cenami.
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