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Já, Jana Měřičková, jsem se zúčastnila v termínu od 7. 2. 2014 do 9. 2. 2014 

konference Spatial Knowledge and Information Canada (SKI) v Kanadě ve městě Banff.  

SKI je konference, která přivádí dohromady vědce a studenty převážně z Kanady. 

Na konferenci bylo předneseno přes 50 příspěvků a zúčastnili se jí jedni 

z nejvýznamnějších kanadských odborníků. (např. Scott Bell, Peter Johnson, Jon Corbett a 

další). První den 6. 2. 2014 proběhla neformální aktivita, kdy byli studenti z různých 

vědeckých disciplín seznámeni s projektem Geothink. Profesorka René Sieber nejprve 

vysvětlila hlavní záměr projektu a poté se studenti navzájem seznámili se svými pracemi, kdy 

měli uvést dva pozitivní aspekty jejich práce a jednu věc, kterou nyní potřebují vyřešit, aby se 

posunuli dál. 

Následující den započala konference, přičemž každý z prezentovaných příspěvků trval 

deset minut a následovalo pět minut na diskuzi. Příspěvky byly rozděleny do jednotlivých 

kategorií dle zaměření, kdy každá sekce trvala přibližně hodinu. 

Na této konferenci jsem prezentovala příspěvek s názvem New Technologies in Air 

Navigation of the Czech Air Force. Prezentace se setkala s pozitivní reakcí, kdy účastníci 

během diskuzi a v průběhu celého dne sdělovali množství rad a názorů. Na základě mé 

prezentace jsem dostala pozvánku na další konferenci, probíhající také v Kanadě. 

 

http://rose.geog.mcgill.ca/ski/
http://rose.geog.mcgill.ca/ski/system/files/fm/2014/merickova.pdf
http://rose.geog.mcgill.ca/ski/system/files/fm/2014/merickova.pdf
http://rose.geog.mcgill.ca/ski/system/files/fm/2014/merickova.pdf


 

  
      

InDOG  
 CZ.1.07/2.2.00/28.0078 

 
Díky této konferenci jsem navázala řadu užitečných kontaktů, které využiji nejen 

během mé čtyř-měsíční stáže ve městě Saskatoon, Kanada. Zejména bych chtěla poznamenat 

doktorského studenta Granta Mc Kenzie, který se mimo jiné zabývá inteligentní legendou 

map. 

Program konference byl vyplněn řadou zajímavých přednášek. Ten je možné 

naleznout na adrese http://rose.geog.mcgill.ca/ski/program2014. 

Na závěr konference následovaly prezentace jednotlivých profesorů, kteří nabízeli 

další spolupráci na různých projektech. 

Konference díky výzkumu i další spolupráci považuji za velmi úspěšnou, a proto 

splnila svůj účel. 

 

V Olomouci dne 13. 2. 2014      Ing. Jana Měřičková 
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