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Název kurzu

Využívání map a družicových snímků – současné trendy v
geografii

Kód kurzu

M2.1.14

Zahájení

2009/2010

Organizační jednotka

Centrum celoživotního vzdělávání na Přírodovědecké fakultě

Cílová skupina

Pracovníci škol a školských zařízení v MSK

Cena

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem ČR.
Kurz je pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení
MSK bezplatný.

Forma

Prezenční výuka kombinovaná s distanční (výukové materiály
v prostředí Moodle).
Prezenční výuka probíhá v budově Ostravské univerzity (ul.
30. dubna 22 nebo v učebně, která bude účastníkům před
zahájením kurzu upřesněna).
Kurz je v rozsahu 30 hodin, prezenční část – minimálně 15
hodin výuky.

Organizace kurzu

Kurz bude otevřen při minimálním počtu 15 účastníků.
Materiály, připravené jednotlivými vyučujícími (pro
prezenční formu kombinovanou s distanční), jsou
poskytovány účastníkům následujícími způsoby:
•

Na prezenčních hodinách výuky probíhá výuka
standardním způsobem s využitím textových materiálů,
které jsou připraveny vyučujícím.

•

Materiály v elektronické podobě jsou navíc pro účastníky

kurzů umístěny v LMS Moodle. Všem účastníkům je do
daného kurzu zaveden přístup – jméno a heslo, takže
mohou využívat ke studiu další materiály, které jsou
v systému umístěny, včetně toho, že je využita
komunikace mezi účastníky navzájem (diskusní fórum) a
mezi učitelem.
•

Struktura kurzů je v LMS Moodle je navržena pro
všechny kurzy tak, aby účastníci, kteří absolvují jeden
kurz již v dalších kurzech přesně věděli jak se mohou
v kurzu orientovat apod.

•

Učitel/lektor umisťuje do systému rovněž úkoly, které
účastníci v rámci kurzu samostatně řeší. Lektor může
průběžně zpracované úkoly vyhodnocovat a na další
prezenční výuce se řeší připomínky, chyby, návrhy.

•

Účastníkům kurzů je rovněž nabídnut seznam doporučené
a rozšiřující literatury, kterou mohou ke studiu daného
kurzu využít.

Číslo akreditace DVPP

22 993/2007-25-434

Garantující odborná katedra

Centrum CŽV

Garant kurzu

RNDr. Monika Mulková, Ph.D.

Anotace

Kurz je určen zájemcům o současné trendy v geografii se
zaměřením na využívání družicových snímků a map. Je
koncipován pro potřeby učitelů geografie na středních i
základních školách a jeho součástí jsou tedy i návrhy aplikací
ve výuce. Obsahem kurzu je seznámení s aktuálními směry v
získávání, zpracování a využívání geografických dat v rámci
fyzické geografie a kartografie. Pro jednotlivé obory a
technologie jsou uvedeny: základní charakteristiky
současného stavu, předpokládané trendy vývoje, příklady
zdrojů dat, možnosti využití ve výuce geografie.

Způsob ukončení studia
Výstupní doklad

Osvědčení o absolvování kurzu

Předpoklady pro přijetí

Včas a řádně podaná přihláška a včasná komunikace mailem –
odpověď na zařazení do kurzu. Potvrzení účasti v kurzu.

Přihlášky

http://projekty.osu.cz/projekt-dvpp/esf/prihlaska.doc

Uzávěrka přihlášek
Kontakt/další informace

Gabriela.burianova@osu.cz

Vyučující

RNDr. Monika Mulková, Ph.D.

Téma

Plán studia / rámcový
harmonogram

Definice dálkového průzkumu Země, rozdělení
metod a princip
Rozdělení metod DZP, Pincip
dálkového průzkumu Země
Konvenční metody pořizování dat – klasické
letecké snímkování
Činitelé ovlivňující zobrazení terénu na
snímcích, Geometrické vlastnosti
snímků, Druhy leteckých snímků,
Výhody a nevýhody leteckých snímků
Nekonvenční způsoby zobrazování zemského
povrchu – družicové snímky
Snímací rozkladová zařízení – skenery,
Zobrazující zařízení aktivní,
Geometrické vlastnosti skenovaného
obrazového záznamu, Základní způsoby
vizualizace digitálních obrazových dat,
Rozlišovací schopnost digitálních
obrazových záznamů
Družicové systémy
Meteorologické družice, Geostacionární
meteorologické družice, Družice pro
výzkum přírodních zdrojů
Obrazové záznamy v tepelné části spektra
Vzhled snímků, jejich vady a přednosti,
Využití obrazových záznamů termálního
skeneru
Snímání v mikrovlnné části spektra
ERS-1, ERS-2, JERS-1, Radarsat
Využití dat dálkového průzkumu Země
Aplikace v zemědělství, Lesnictví,
Hydrologie, Mapování krajinného
pokryvu a využití země
Globální navigační satelitní systémy
Globální polohový systém, Glonass,
Galileo 99, Co je to GNSS, Budoucnost
GNSS
Využití GNSS ve výuce
Proč se zabývat GNSS ve výuce, Jak
využít GNSS ve výuce, GPS hry
Využití historických map
Historická mapování, Zdroje
historických map
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