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Předposlední listopadový pátek (21. 11. 2014) se v Olomouci konal již druhý ročník 

konference, která se zaměřuje na témata kartografie a geografických informačních 

systémů v rozvojových regionech.  Akci pořádala Katedra rozvojových studií PřF UP 

v Olomouci a v roce 2014 se konala v rámci celosvětové kampaně GIS Day pod záštitou 

České geografické společnosti a České asociace pro geoinformace.  

Konference byla koncipována jako pásmo několika odborných přednášek, kdy každý 

přednášející během 45 minut pronesl svůj příspěvek a odpovídal posluchačům na dotazy 

během diskuze. Přednášející pocházeli z různých tematických oblastí.  I v druhém ročníku 

se podařilo přilákat zástupce akademické i komerční sféry z celé republiky. 

S prvním příspěvkem vystoupila Lenka Putalová z olomoucké univerzity, která mluvila 

o svém výzkumu mentálních map Afriky mezi českými a slovenskými středoškoláky. 

Lenka prezentovala svoji práci s agregovanými mentálními mapami také na srpnovém 

sjezdu ČGS a SGS v Praze. Dalším příspěvkem diskutoval Jiří Preiss ze ZČU v Plzni, jaký 

příběh říkají mapy o současném stavu HIV/AIDS v Africe. V rámci své přednášky Jiří 

poodkryl historii HIV/AIDS a prostorové aspekty jeho šíření v Africe. Následoval 

příspěvek Jana Oprchala z brněnské firmy GEOtest, která se dlouhodobě zabývá 

geologickým a geografickým   



výzkumem v rozvojových zemích. Ve svém příspěvku popisoval úspěchy i úskalí práce 

v různých oblastech světa. Nemalého zájmu se dočkal také příspěvek Jana Paciny 

z univerzity  v Ústí nad Labem, který prezentoval čerstvé zkušenosti z mapování pro 

egyptologickou expedici v Súdánu. Jan se specializuje na blízkou fotogrammetrii 

a představil posluchačům ještě nepublikované výstupy z poslední expedice. Závěr 

konference patřil praktické ukázce balónového mapování v podání Jiřího Pánka 

z pořádající Katedry rozvojových studií. Spolu se zájemci se vydal na blízké náměstí 

univerzitního konviktu, kde proběhla praktická ukázka nízkonákladového sběru 

leteckých fotografií za pomoci heliem napuštěného balónu.  

Účastníky konference byli především studenti, ale mezi celkem 85 posluchači byli 

i pracovníci neziskových organizací, firem a středoškolští pedagogové. Hlavním cílem 

konference je mimo informování o zajímavých a aktuálních výzkumných tématech 

v oblasti kartografie a GIS v rozvojových zemích, také nabídnout prostor pro vzájemné 

síťování a obohacování se napříč obory. Již nyní je jisté, že zájemci o mapování 

a geografický výzkum v rozvojových zemích se v Olomouci potkají i na třetím ročníku, 

který proběhne letos na podzim, opět v rámci GIS Day. 
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