DOPIS TŘETÍ
Studenti, absolventi, kolegové!
Už se to blíží! – Slet začíná už za pár dnů – v sobotu 15. října 2016 v aule Právnické fakulty UP, 17. listopadu 8.
Stále to roste! – Už je přihlášeno 170 účastníků a každým dnem noví a noví přibývají. Kdo bude chybět, jako kdyby
nebyl…
Změna programu vyhrazena! – Oba moderátoři, přes 15 řečníků a dvacítka organizátorů už má noty na každou minutu
Sletu. Změny programu neočekáváme, snad jen ty k lepšímu:
8:00
registrace
9:30
Oslava výročí 15 let Katedry geoinformatiky PřF UP
Co se skrývá za 15 lety KGI (V. Voženílek)
Historie a současnost výuky geoinformatiky na UP (Z. Dobešová)
Neživé pilíře KGI v proudu času (V. Pechanec)
Vývoj GI infrastruktury v ČR (E. Pauknerová)
12:00 společné foto
retrooběd v menze
prohlídka katedry
14:00 Absolventsko-studentská konference „Absolventi přednášejí studentům“
Ondřej KOSÍK (Český hydrometeorologický úřad) absolvent Bc 2007, NMgr 2009
Alžběta BRYCHTOVÁ (Curych, Lufthansa) absolventka Bc 2008, NMgr 2010, PhD 2015
Ondřej SADÍLEK (ARCDATA Praha s.r.o.) absolvent Bc 2009, NMgr 2011
Lucie BURIANOVÁ (Armáda ČR) absolventka Bc 2009
Vít PÁSZTO (Univerzita Palackého v Olomouci) absolvent Bc 2007, NMgr 2009, PhD 2015
Filip JUNG (VARS s.r.o.) absolvent Bc 2008, NMgr 2010
Dagmar MONTAGOVÁ (Městský úřad Kuřim) absolventka Bc 2000
Tereza VESELÁ (Ecological Consulting a. s.) absolventka Bc 2001, NMgr 2005
Ondřej RŮŽIČKA (na volné noze) absolvent Bc 2010, NMgr 2012
ukončení konference 17:45
19:30 Ultimate GIS Night
kulturní vystoupení
tombola, aukce a GIS kvíz
bar a bufet
hudba a tanec
zábava a zábava
ukončení v 00:00 (afterparty v U-klubu)
Takové speakery nemají ani v parlamentu! – Letos přislíbili vystoupení skuteční „ryzí“ geoinformatici z praxe. Výběr do
programu byl náročný, ale od každého druhu máme něco…
Mapa, jakou svět ještě neviděl! – Zapojte se do předsletové soutěže a vytvořte tematickou mapu (kartogram,
kartodiagram, 3D, ...) na vlastní téma. Vyjadřovacím prostředkům, technikám a metodám se meze nekladou.
Překonejte běžná kartografická pravidla! Zapojte i svůj doprovod nebo děti. Mapa s nejoriginálnějším
kartografickým zpracováním a tématem bude věcně odměněna na Ultimate GIS night a navíc bude vaše originální
zpracování zmiňováno i na přednáškách z kartografie až do dalšího Sletu :-). Formát mapy je libovolný. Mapy
odevzdejte na místě u registrace.
Přijďte se k nám podívat! – Při cestě z menzy je pro všechny připravena prohlídka katedry s otevřenými pracovnami,
učebnami a laboratořemi, s ukázkami prací studentů, přístrojovým vybavením a mapami zapsaných v Knize
rekordů. A nebude chybět velké překvapení…
Děti s sebou! – Připravili jsme po ně dětský koutek s hračkami i obsluhou. Určitě si užijí Slet stejně jako vy…
Nabídněte se! – V prostorách Sletu bude připraven stůl pro firmy a úřady, ve kterých pracujete. Přivezte na něj firemní
propagační materiály, nabídky k zaměstnání či na brigády nebo cokoli, čím se chcete pochlubit…
Úsměv, prosím! – Ve fotokoutku si pořídíte zcela netradiční fotografickou památku s těmi, se kterými jste se nestihli
vyfotit během studia…
UHO nebude!!! – Časy se mění a menza také. UHO už se nedělá, takže nás čeká v menze guláš. A ten stojí za to ….
Bejvávalo… – Přispějte nějakým artefaktem do retrokoutku – mapou ze studií, disketou, prvním digitálním
fotoaparátem, vaším nejstarším mobilem nebo GPSkou. Společně sestavíme unikátní hmotné vzpomínky na doby
geoinformaticky minulé…

Možná přijde i … – Pozvali jsme hosty ze spolupracujících firem, úřadů, kateder. Nechce se překvapit, kdo se na Sletu
objeví…
Dress code: Informal – Především kvůli produkci domluveného DJ, který se bude starat o hudbu k tanci i poslechu, se
oblečte pohodlně. Breakdance v obleku nemá to kouzlo…
Kdo nehraje, nevyhraje! – Tombola, aukce a GIS kvíz byly na minulém Sletu vrcholem Ultimate GIS night. I letos jsou
ceny unikátní a lákavé…
Čtěte svým dětem! – Nestihli jste si koupit nejnovější atlas z produkce olomouckých kartografů a číst z něj dětem před
spaním? Nevadí. Na stánku KGI a UPointu budou vystaveny k prohlédnutí i k prodeji všechny knihy, mapy a
atlasy vydané KGI a univerzitní upomínkové předměty…
Výuční GISt – Každý absolvent je do profesního života vybaven výučním GIStem. Kdo si jej nevyzvedl na minulém Sletu,
má poslední šanci si o něj říct na registraci…
Abraka dabraka! – U příležitosti Mezinárodního roku mapy bude v prostorách Sletu vystavena putovní výstava panelů
KOUZLO STARÝCH MAP, jejíž zapůjčení si můžete domluvit přímo na místě…
Takž už se chystejte, za pár dní vás tu čekáme…
www.geoinformatics.upol.cz/15let
Za organizační výbor Sletu olomouckých geoinformatiků
Vít Voženílek, vedoucí katedry
Jitka Doležalová

DOPIS DRUHÝ
Studenti, absolventi, kolegové!
Slet olomouckých geoinformatiků 15. října 2016 se nezadržitelně blíží. Všem, kdo jsou již zaregistrovaní, posíláme
nejnovější informace o přípravách Sletu, a těm, kteří ještě zaregistrovaní nejsou, posíláme připomenutí, že by si neměli
jedinečnou akci nechat ujít.
Věříme, že se s pozváním na Slet setkáváte na každém kroku – na webu KGI
(www.geoinformatics.upol.cz/15let), ve zpravodajích vědeckých společností,
v mailech se spolužáky a také na obrovském banneru, který visí od června na budově
Přírodovědecké fakulty UP.
A co je nového?
 Už máme přes 110 přihlášených, je mezi nimi celý současný učitelský sbor
KGI, bývalí pracovníci Pavel Sedlák, Emil Kudrnovský, Jaromír Kaňok,
absolventi působící v zahraničí i současní studenti.
 Intenzivně jednáme, aby bylo hlavním chodem retroobědu v menze
legendární UHO.
 Vystoupení na „absolventsko-studentské konferenci“ přislíbili nejúspěšnější
absolventi naší katedry, aby všem přiblížili své postudijní osudy.
 Je zřízen účet pro platbu sletového poplatku. Všechny zaregistrované
prosíme o platbu sletového poplatku (základní 350 Kč, doprovod 150 Kč,
studenti 75 Kč) nejpozději do 7. října 2016 na:




Bankovní účet: 19-1096330227/0100
Variabilní symbol: 993105491
Do poznámky pro příjemce uveďte číslo registrace (tj. vaše pořadové
číslo ID na webové stránce Sletu www.geoinformatics.upol.cz/15let) a jména osob, za které platíte.

A jak vás na Slet ještě více naladit? Třeba: víte, že …
… katedra je už třetím rokem na adrese 17. listopadu 50 – přesně naproti hlavnímu vchodu do menzy?
… se na katedře můžete projít po největší turistické mapě na světě zapsané do českého vydání Knihy rekordů?
… na KGI zavítali v posledních letech nejvýznamnější kartografové a geoinformatici světa? Například Cindy Brewer,
Josef Strobl, Menno-Jan Kraak, Ferjan Ormeling, William Cartwright, Georg Gartner, Manfred Buchroithner,
Carsten Juergens, Corné van Elzakker, Bengt Rysted a mnoho dalších.
… v únoru 2014 katedra zorganizovala konferenci CARTOCON, největší setkání hlavních představitelů světové
kartografie na území ČR?
… na katedře studovali nebo studují zahraniční doktorandi ze Srbska, Polska, Nigérie či Německa?
… katedra letos získala jako jedno z mála akademických pracovišť akreditaci pro habilitace a profesury
z geoinformatiky a kartografie?
… katedra je vybavena unikátními přístroji, které jsou v ČR jedinečně? Například: eye-tracker na sledování pohybu
očí, bezpilotní letouny (drony) pro letecké snímkování, hyperspektrální a termální kamery, senzorové bezdrátové
sítě, 3D tiskárny a další.
… od roku 2001 vydala KGI již 71 publikací, včetně učebních textů, vědeckých monografií, atlasů a map?
A proto:







Pokud nejste zaregistrovaní, okamžitě to napravte na www.geoinformatics.upol.cz/15let.
Svolejte spolužáky a domluvte si společný příjezd i pobyt v Olomouci.
Zmobilizujte maskoty svých ročníků a připravte je na cestu do Olomouce.
Vyperte a vyžehlete ročníkové šátky. Budete je na Sletu potřebovat!
Přemluvte k účasti i své partnery a zaplaťte registrační poplatek.

Už se na všechny těšíme!!!
Za organizační výbor Sletu olomouckých geoinformatiků
Vít Voženílek, vedoucí katedry
Jitka Doležalová

DOPIS PRVNÍ
... jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct!!!

Kolegové, studenti, absolventi, prostě všichni olomoučtí geoinformatici ,

v září roku léta páně 2016 uplyne přesně 15 let od založení Katedry geoinformatiky na Univerzitě Palackého v Olomouci,
se kterou jste spojili kus svého života. Někdo pracoval, někdo studoval, někdo ještě pracuje a někdo pořád ještě studuje.
Za těch 15 let se mnoho změnilo nejenom na katedře, ale hlavně v oboru – vědě, v technologiích, ve výuce, ve vybavení,
v softwarech, v metodách, v myšlení a v politice.
Pamatujete si na první kontakt s katedrou? Jak jste přijeli před lety na přijímačky nebo jaký byl první pracovní den na
katedře? A co bylo nejsilnějším geoinformatickým zážitkem v Olomouci? První zkouška, státnice, promoce, GISnight,
SPODEK nebo přednáška Ferjana Ormelinga?
Nyní máte jedinečnou příležitost nejenom zavzpomínat na vše, co jste v Olomouci prožili, poznat novou tvář katedry,
setkat se se současnými studenty i se svými kamarády a absolventy, kteří ve svém srdci a duši nosí otisk olomoucké
geoinformatiky. Věříme, že je úžasné seznámit se s jejich profesními osudy, poznat současné studenty geoinformatiky,
oprášit staré vzpomínky, zopakovat si geoinformatické desatero a vrátit se na místo činu.
Katedra geoinformatiky pořádá u příležitosti 15 let svého trvání druhý SLET OLOMOUCKÝCH GEOINFORMATIKŮ, a to
v sobotu 15. října 2016. Základními událostmi Sletu jsou:


slavnostní ceremonie k 15 letům existence olomoucké geoinformatiky



absolventská konference (vystoupení absolventů katedry působících v geoinformatické praxi)



retrooběd ve studentské menze



GIS overnight (nevázané geoinformatické veselí napříč ročníky a profesemi)

Na Slet jsou pozváni všichni bývalí i současní členové katedry, všichni absolventi i všichni současní studenti. Očekáváme,
že se Sletu zúčastní přes 350 osob.
Přijeďte! Určitě přijeďte!!! Těšíme se, že se rodina olomouckých geoinformatiků slétne do rodného hnízda a nastartuje
druhou patnáctku let svého života. Prosíme, zaregistrujte se na adrese www. geoinformatics.upol.cz/15let, kde najdete
více informací. A pak už jen počítejte dny do 15.10.16.
Informujte spolustudenty, nemáme na všechny z vás platné emailové adresy, a zaregistrujte se nejlépe už teď nebo
alespoň do začátku září a zašlete nám přes webovou stránku Sletu jakékoli artefakty týkající se vašeho studia – fotky,
písemky, taháky, cvičení atd. Hodláme z nich udělat výstavu přímo v místě pořádání Sletu.

Za organizační výbor Sletu olomouckých geoinformatiků.
Vít Voženílek, vedoucí katedry
Jitka Doležalová

