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Sada: Mobilní aplikace ve výuce

Téma: Aplikace Earthquake Alert

Autor:  Mgr. Miloš Bukáček

Předmět: Zeměpis

Ročník: 3. ročník vyššího gymnázia

Využití: Prezentace určená pro výklad

Anotace: Prezentace je věnována mobilní aplikaci Earthquake Alert, kterou mohou žáci a učitelé 
využívat v tabletech (a případně i mobilních telefonech) s operačním systémem Android. 
Earthquake Alert umožňuje získat aktuální informace o zemětřesení ve světě. První část popisuje 
ovládání aplikace a jednotlivé nabídky, ve druhé části jsou zařazeny praktické úkoly na 
procvičení.

Gymnázium Vincence Makovského

se sportovními třídami Nové Město na Moravě



 Aplikaci nainstalujete z katalogu aplikací pro mobilní 
zařízení Obchod play

 Eartquake Alert zobrazuje místa výskytu zemětřesení ve 
světě

 Je možné přepnout mezi zobrazením na mapě a 
tabulkovým zobrazením

 Zobrazují se poslední zemětřesení ve světě

 Data je možné filtrovat podle vzdálenosti od aktuální 
pozice, data a magnitudo

 O každém zemětřesení lze zobrazit podrobné informace



 V tabulce najdete přehled všech zemětřesení ve 
světě za posledních 24 hodin

 Je uvedeno magnitudo, místo výskytu, hloubka a čas

Obr. 1: Tabulkový přehled zemětřesení



 Klepnutím na vybrané zemětřesení v tabulce můžete 
zobrazit:
◦ danou lokalitu na mapě (Map) 

◦ podrobné informace o zemětřesení (Details)

Obr. 2: Výběr detailů zemětřesení



Obr. 3: Místo výskytu zemětřesení se vykreslí na mapě světa. Klepnutí na danou 

lokalitu lze zobrazit základní informace o vybraném zemětřesení. Mapu lze podle 

potřeby přibližovat a oddalovat.



Obr. 4: Detaily vybraného 

zemětřesení.

 Podrobnosti lze zobrazit 
po výběru zemětřesení 
v tabulkovém přehledu

 Např. zde najdete 
přesnou zeměpisnou 
polohu epicentra nebo 
vzdálenost od vaší 
aktuální pozice



Obr. 5: U každého zemětřesení lze přejít na web United States Geological Survey`s, 

kde se nachází detailní popis zasaženého území z hlediska tektoniky.



Obr. 6: Vybraná zemětřesení za posledních 24 hodin zobrazená na mapě světa. 

Červeně jsou zobrazena zemětřesení s magnitudo nad 4,5.



Obr. 7: Na záložce News najdete přehled aktuálních článků o zemětřesení.



1. Zobrazte na mapě všechna zaznamenaná zemětřesení s 
magnitudo nad 3.0 za poslední týden a pokuste se 
identifikovat hranice litosférických desek, kde dochází k 
nejčastějším zemětřesením.



Zobrazte v tabulkovém přehledu tři nejsilnější zemětřesení za 
posledních 48 hodin a zjistěte:
◦ Magnitudo

◦ Místo výskytu (stát)

◦ Hloubku



 Obrázky
◦ Obr. 1 – Obr. 7: PrintScreeny obrazovky z mobilní aplikace Earthquake Alert ve verzi pro tablety s operačním 

systémem Android. Miloš Bukáček, 2014


