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FAKULTA PEDAGOGICKÁ POŘÁDÁ SETKÁNÍ GEOMORFOLOGŮ  
 
Plzeň, 9. 3. 2015 – 15. výroční konferenci České asociace geomorfologů pořádá Centrum 
biologie, geověd a envigogiky Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni ve dnech 
10. – 13. března v reprezentačních prostorách Plzeňského Prazdroje. Desítky předních 
českých i evropských odborníků zde budou vzájemně sdílet výsledky své práce a diskutovat 
nad aktuálními tématy z oboru. 
 
Hlavním tématem konference je role terénního výzkumu v geomorfologii. Konferenční 
příspěvky zazní v jednotlivých tematických sekcích, například Člověk jako původce i oběť 
krajinných změn, Fluviální geomorfosystémy na střeše Evropy, Tektonická a strukturní 
geomorfologie, Glaciální a periglaciální procesy a tvary, apod. Diskuse se povede nad 
aktuálními tématy z oblasti geologie, geofyziky, hydrologie, krajinné ekologie, archeologie či 
modelování přírodních procesů. Část konferenčního programu bude tradičně vyhrazena pro 
prezentace studentských prací. Vedlejším, ale neméně důležitým produktem konference jsou 
mezinárodní vazby, které se na podobných akcích tvoří. Tímto způsobem již vznikl nejeden 
úspěšný mezinárodní projekt.  
 
„Geomorfologie jako jedna z věd studujících minulý i současný stav zemského povrchu, a tedy 
i krajiny jako celku, má v České republice dlouhodobou tradici. Ve světle stále výraznějších 
environmentálních změn se dostává do širšího povědomí a má co nabídnout nejen vědecké 
obci. Jelikož je letošní konference České asociace geomorfologů již patnáctou v pořadí, 
rozhodli jsme se ji posunout na vyšší úroveň. Podařilo se nám pozvat několik světových 
odborníků a omezit témata ústních příspěvků do užších, velmi aktuálních sekcí, které budou 
reflektovat nejnovější vývoj poznání přírodních systémů a jejich reakcí na environmentální 
změny,“ uvedl Václav Stacke z organizačního týmu. 
 
Na konferenci celkem zavítá kolem 75 účastníků, z toho polovina bude zahraničních hostů –
z Velké Británie, Německa, Polska, Slovenska, Rumunska a Maďarska. Zazní zde šest 
vyžádaných přednášek, 26 ústních prezentací a objeví se zhruba 30 plakátových zpráv.  
 


