
SOCIÁLNĚ PROSTOROVÁ DIFERENCIACE  
ČESKÝCH ZEMÍ V HISTORICKÉ PERSPEKTIVĚ

Konference bude zaměřena na multioborovou diskuzi a předávání poznatků sociálních a 
historických geografů, historických kartografů, pedagogů, sociologů, urbanistů a zástupců 
dalších příbuzných oborů. Diskutovány budou možné způsoby využití historických 
prostorových a statistických dat a jejich následná aplikace při vytváření novodobých 
mapových výstupů. Věnovat se budeme potenciálu získaných historických dat a jejich 
možnému využití ve výzkumech sociálních, ekonomických, demografických, historických, 
politologických a geografických souvislostí vývoje českého obyvatelstva v období od 
počátku Československého státu do současnosti (1918–2014). Součástí diskuze bude rovněž 
debata o možném přenosu získaných poznatků do středoškolské a vysokoškolské výuky. 
Multioborové zaměření konference reflektuje její členění do čtyř plenárních sekcí, ve kterých 
pozvaní keynote speakers představí problematiku níže uvedených tematických oblastí, která 
bude dále rozvedena v diskusi:

> HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA
> OBYVATELSTVO ČESKÝCH ZEMÍ VE 20. STOLETÍ
> SOCIÁLNÍ PROMĚNY PRAHY VE 20. STOLETÍ
> HISTORICKÁ PROSTOROVÁ A STATISTICKÁ DATA VE VZDĚLÁNÍ A PRAXI

TERMÍN PRO POSLÁNÍ PŘIHLÁŠKY A REGISTRAČNÍ POPLATKY:
REGISTRACE DO 31. 12. 2014
250 Kč – studenti/ středoškolští učitelé
500 Kč – akademičtí pracovníci / ostatní

REGISTRACE DO 28. 2. 2015
500 Kč – studenti/ středoškolští učitelé
1 000 Kč – akademičtí pracovníci / ostatní

Více informací i registrační formulář naleznete na webové adrese:
http://www.historickygis.cz/konferenceNAKI

Kontaktní e-mail:  NINA.DVORAKOVA@NATUR.CUNI.CZ
  WWW.HISTORICKYGIS.CZ/KONFERENCENAKI

Konference je organizována v rámci projektu č. DF12P01OVV033 „Zpřístupnění historických 
prostorových a statistických dat v prostředí GIS“, který je financován z Programu aplikovaného 
výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky.
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ZPŘÍSTUPNĚNÍ HISTORICKÝCH PROSTOROVÝCH A 
STATISTICKÝCH DAT V PROSTŘEDÍ GIS

Cílem projektu je zpřístupnit historická prostorová a statistická data ze sčítání lidu 
pro využití v prostředí geografických informačních systémů (GIS). Předpokladem je 
digitalizace hranic státu, krajů a okresů v letech 1921-2011 pro území současné 
České republiky a dále městských obvodů a katastrálních území v Praze. Databáze 
bude naplněna údaji ze všech dosavadních populačních cenzů až do úrovně okresů, v 
Praze do úrovně katastrálních území. Historický populační vývoj a vývoj národnostní, 
jazykové, demografické a sociální struktury obyvatelstva v období 1921-2011 bude 
zpracován ve formě specializovaných map, historického populačního atlasu, výstavy 
a odborných publikací.

Projekt zpřístupňuje část českého kulturního dědictví ve formě kartografických 
a statistických dat a vědeckých textů široké obci uživatelů a umožňuje využití 
výsledků výzkumu ve vzdělávání založeném na poznání národní a regionální 
identity a kultury. Využívá prostředí GIS a internetu (IMS) pro prezentaci historického 
vývoje regionů České republiky v českém a anglickém jazyce se zaměřením na 
cílové skupiny studentů, odborníků, krajanských spolků a ve výuce bohemistiky, 
demografických, historických, politologických a geografických souvislostí vývoje 
českého obyvatelstva v období od vzniku Československa do současnosti. Tak 
přispívá k systematickému využívání moderních technologií ve společenských  
a humanitních vědách pro vzdělávání nejen v rámci České republiky, ale v globálním 
měřítku, kde posiluje informovanost o české historii a specifikách jednotlivých 
regionů.

Projekt umožní plnohodnotné využití historických informací nejen z populačních 
cenzů, ale bude mít široké využití pro práci s libovolnými historickými daty v 
průběhu 20. století. Globálním zpřístupněním všech výsledků projekt přispívá k 
posílení národní identity České republiky doma i ve světě.

Projektu je financován z Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a 
kulturní identity (NAKI) Ministerstva kultury České republiky.


