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Ústředním tématem výroční konference IALE-CZ v roce 2023 budou otázky výuky a 

obecného vzdělávání v oblasti krajinné ekologie. Dlouhodobější procesy jako změna 

klimatu, aktuální problémy jako válka na Ukrajině či energetická krize a nové strategické 

výzvy jako GreenDeal, REPowerEU či Nature Restoration Law vedou k zásadním, často 

protichůdným tlakům na přírodní zdroje a využívání krajiny. Při rozhodování o dalším 

nakládání s krajinou je klíčové vychovávat vzdělané odborníky i erudované úředníky, 

kteří pak v praxi určují, jaké části krajiny budeme důsledně chránit a kde naopak 

podpoříme např. produkci energie či potravin. Podobně důležitá je pak popularizace 

environmentálních témat, problémů současné krajiny a jejich možných řešení, 

směřovaná k co možná nejširší veřejnosti. 

 

Výchozím bodem pro diskuzi nad potřebami a dalším směřováním vzdělávání v oblasti 

krajinné ekologie by měl být přehled o charakteru a rozsahu výuky především na 

vysokých školách v ČR. Cílem výroční konference je proto především představení povahy 

a směrů výuky, identifikace problematických či neřešených témat a formulování společné 

vize budoucího vzdělávání v oblasti krajinné ekologie. Vítány jsou i příspěvky „z druhé 

strany“ – tedy pohled studentů, absolventů či kolegů z praxe. 

Odpolední blok konference a posterová sekce jsou pak otevřené všem typům krajinně-

ekologických příspěvků. 

 

 

 



Program  
 

Úterý 7.unora 

9:00-9:30 Registrace účastníků 

9:30-9:45 Přivítání a organizační informace 

 

I. BLOK PŘEDNÁŠEK 

9:45-10:10 Zdeněk Lipský – K počátkům výuky krajinné ekologie na českých univerzitách 

10:10-10:25 Tomáš Václavík – Výuka krajinné ekologie na UP Olomouc 

10:25-10:40 Martin Hais – Ekologie krajiny na JČU 

10:40-11:00 přestávka s občerstvením u posterů 

 

II. BLOK PŘEDNÁŠEK 

11:00-11:15 Pavel Kovář – Krajinná ekologie: vzdělávací platformy „mimo školu“ 

11:15-11:30 Tereza Rumanová – Výuka krajinné ekologie na PřF OsU  

11:30-11:45 Dušan Romportl – Krajinná ekologie na PřF UK dnes 

11:45-12:00 diskuze k výuce krajinné ekologie na českých univerzitách  

a k přípravě učebnice Krajinné ekologie 

 

12:00-13:00 Oběd 

13:00-14:00 Výroční schůze IALE-CZ  

 

III. BLOK PŘEDNÁŠEK 

14:00-14:15 Tomáš Slach – Dwindling coppice woods in Central Europe – Disappearing 

natural and cultural heritage (cena Vladimíra Krajiny) 

14:15-14:30 Hana Skokanová – Příběhy sucha – multimediální interaktivní vzdělávací 

aplikace pro výzkum sucha  

14:30-14:45 Zita Izakovičová – Príklad konceptu výchovy k trvalo udržateľnému 

rozvoju 

14:45-15:00 Pavla Pokorná – Finanční nástroje na péči o přírodu a krajinu 

15:00-15:30 přestávka s občerstvením u posterů 

 

III. BLOK PŘEDNÁŠEK 

15:30-15:45 Jakub Houška – Agrolesnictví v ČR – zpráva po pěti letech 

15:45-16:00 Tomáš Janík – Prioritizace v ochraně přírody: příklad NP Šumava 

16:00-16:15 Vladimír Zýka – Česko jako vlčí křižovatka: odkud přichází a je pro ně 

naše krajina vhodná? 

16:15-16:30 Michal Vávra – Revitalizace říčních ramen v polabské krajině 

16:30-17:00 shrnutí konference & zasedání hl. výboru IALE-CZ a Redakční rady JLE 

 

17:30-21:00 Společné posezení v restauraci U Jendy v Podskalí 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/rahokacuvo


Organizační výbor konference: 
Dušan Romportl, Tomáš Janík, Barbora Lachová, Vladimír Zýka 

 

Vědecký výbor konference: 
RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.; doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.; prof. Ing. Ivo Machar, 

Ph.D., prof. Dr. Ing. Petr Maděra; RNDr. PhDr. Markéta Šantrůčková, Ph.D. 

 

Organizační informace 
 

Finance 

Základní vložné:  500,- Kč základní vložné; 300,- Kč řádní členové IALE-CZ a 

studenti-nečlenové IALE-CZ; 200,- Kč studenti-členové IALE-CZ 

Oběd: V okolí místa konání konference se nachází široká nabídka stravovacích zařízení – 

jejich přehled bude rozeslán účastníkům  

Večerní společné posezení: od cca 17:00 je zarezervována restaurace U Jendy ve 

Vyšehradské ulici 31 (https://mapy.cz/s/rahokacuvo), www.hostinecujendy.cz 

 

Sborník 

Z konference bude připraven sborník abstraktů. Prezentované příspěvky bude možné po 

potřebných úpravách a úspěšném absolvování recenzního řízení publikovat v Journal of 

Landscape Ecology. 

 

S případnými dotazy s obracejte na Dušana Romportla (dusan.romportl@natur.cuni.cz), 

resp. Tomáše Janíka (tomas.janik@natur.cuni.cz).  
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