
Zpráva z workshopu projektu MŠMT NAKI II: Dědictví zaniklých krajin: 

identifikace, rekonstrukce, zpřístupnění v roce 2021 

 

Workshop se uskutečnil 4. 11. 2021 prezenční formou na PřF UK v Praze (Albertov 6) jako jeden 

z plánovaných výstupů projektu s cílem prezentovat a zhodnotit práci týmu ve čtvrtém roce řešení 

projektu, diskutovat o výstupech projektu, problémech, které při řešení projektu nastaly, dále pak 

o optimálním postupu prací v dalším roce řešení projektu, který bude posledním rokem řešení a bude 

vyžadovat zvýšenou expozici při tvorbě i prezentaci výsledků.  

 

Účastníci 

Viz přiložená prezenční listina 

 

Program workshopu – viz následující slide z prezentace workshopu 

 

 

 

 

 

 

 



Závěry z workshopu 

– V úvodní prezentaci byl zhodnocen postup práce na projektu v roce 2021, naplánováno 

dokončení výstupů a projednány výstupy na rok 2022 a jejich příprava 

– Jednotlivé týmy podrobně představily své výstupy, které jsou součástí Digitálního atlasu 

Zaniklých krajin verze 2021 

– Byla představena rozsáhlá fotodokumentace z jednotlivých zájmových území s komentářem, 

která jednak je součástí Digitálního atlasu Zaniklých krajin a bude zčásti využita pro 

závěrečnou monografii, která je plánovaným výstupem projektu pro rok 2022 

– Zájmová území roku 2021 byla představena také formou souhrnného videa  

– Prezentována byla téměř dokončená aplikace pro mobilní zařízení Zmizelé krajiny Česka 

– přítomí konstatovali, že výstupy zahrnují unikátní široké spektrum poznatků o modelových 

územích ze všech geografických disciplín, jejichž představitelé se na výstupech podílejí 

(geoinformatika a kartografie, fyzická geografie, sociální geografie) a doporučili zpracovat 

komplexní syntézu v posledním roce řešení projektu, zejména v plánované knižní monografii; 

složení týmu je natolik interdisciplinární, že by syntéza měla být cenným výstupem pro 

Ministerstvo kultury i pro veřejnost 

– bylo také doporučeno výstupy prezentovat ve školách (základních, středních) a šířeji 

propagovat projekt a jeho výstupy i v médiích; dobrou příležitostí prezentace bude v roce 

2022 plánovaná konference (proběhne v únoru) a výstava (bude zorganizována začátkem 

léta) 

– opět proběhla diskuse na téma terminologie – zaniklá vs. 

přeměněná/zmizelá/transformovaná krajina – a terminologie bude diskutována i v úvodní 

kapitole připravované monografie 

 

Fotografie z workshopu 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Prezenční listina 

 

 

 


