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Své znalosti z regionální geografie promítl Janka do kartografické tvorby' Dovedl bez

pomoci kartograficf,eno -ut"riut., správně lokalizovat rizné geografické údaje' Proto bylo

na četných mapách uvedeno, Že rnístopis pochází od něho' Uplatnil se nejen v tvorbě' ale i

u .*lri"*up rů)ných atlasů. školními počínaje a Vojenským zeměpisným atlasem konče'

Třetím objektem jeho činnosti byla metodika výuky zeměpisu, 'kde 
zhodnotil své

zkušenosti a poznatky z dlouholeté pedagogické činnosti na našich školách' Byl předsedou

subkomise zeměpisí pro gymnázia, č"iz byl autoÍem' spoluautorem, recenzentem i

oápo'Jany'- reďaktorem pivních poválečných trčebnic zeměpisu pro střední školy a

gymnázia,které vyŠly v řadě vydání ve statisíóových nákladech. Upravil čtyři pracovní knihy

zerněpisu od L.Hanúse a M' Drástové, byl odborným poradcem pro druhou řadu učebnic

zeměpisu a posuzovatelem pokusnýclr u8ebnic zeměpisu i školních atlasů. Jeho činnost

v tomto směru vyvrcholila sepsáním učebního texis Metodika zeměpisu (1959) s otakarem

ricným, jez vyůla ve třech vydáních. Kniha byla vydána dvakrát i v maďarštině' Pro

p.á.t"ĚrJté failulty napsal se spolupracovníky Zeměpis světadílů v ce1kovém rozsahu 508

stran (i970).

ť16rarw hiitiografie prací c{oc' ffiDr' Jaromíra Jo'4y

1930
Letectví Svazu sovětských socialistických republik. Sbonrík Čssz 7'8lr%0'

Praktická lidová encykiopedie ,,Pokrok". Praha 1930 (5 map)'

Příručka pro vystěhovalce, Praha 1930 (mapy)'

p.Š'ttu, Hospodářský zeměpis' Pralra 1930 (nrapy)'

1931
Vývoj a dnešní stav letectví v Latinské Americe (s R.Turčínem)' Sborník CSSZ 5-6l1931'

náruá; evropských Že|eznic 1895-1925. Sborník ČSSZ 3-4lI93I.

Ňá"v štounii náučný ',Gutenberg"' 
Praha 19']1 (13 map)'

Šťasina roclina, Praha 193 1 (mapy)'

1932
KníŽcctví Lichtenštejnské' Sborník CSSZ 1 -2l 1932"

Nový velký ilustr;;'' slol,ník 1auinÝ 
I1 a III, Praha 1932 (15 zeměpisných hesel)'

Masarykův s1ovník '"ío'y 
VII, Praha 1932 (zeměpisná hesla od písmene V)'

šiou.nrr.y s'ovní naučný jlitevna"' Český Těšín 1932 (54 map)'

Širym ru8t.'''' 1931 - 1932 (mapy)'

1933
Dodatky nového slovníku naučnél'ro,'Gutenberg"' Praha 1933 (l3 map)'

193s
íJirnitnimapa ČSR. Atlas I{epubliky československé, mapa a text'

1939
Postavenízeměpisunaškolepodlenovýchosnov.Středníškola4/1939',,^^
PouŽitelnost profesorských aprobačnícír skupin na střední škole. Sborník Čssz 3-4l1934,s'

60-63.
1940 :

j. rrat, Zeměpis člověka 1' Il' Praha 1940 (mapy)'

F. Machát, Ilustrovaný zeměpis vŠech dí1ťr'svoiá 4 - Afrika, Pralra 1940 (mapy)'

ť'T.' politického rozdělení Německé říše po světové válce (191B-1941)' Sborník ČSZ

";#;l;,];ii;''-i"ěmecké 
říše. Wandkarte des Grossdeutschen Reiches 1:1 000 000

(s K. Kuchařem)' Praha 1941'



ťrttro."rches Reich 1:1 000 000 (s K. Kuchařem)' Praha i942.

1943
Nová učebnice zeměpisu iII' Grossdeutsches Reich. Erláuterungen - Fachwórter (s E'

Venclem). Praha 1943'28 s'

t945
Kapesníatlas(Světov.ý)Zdroj.(sK.Kuchařem'o.KudmovskouaVl.Vokálkem),1'rryd.

Praha 1945.

1941
Kapesníatlas(Pramen)(sK.Kuchařem,o.KudmovskouaVl.Vokálkem),2,wd.Praha

1947.
NástěnnámapastŤedníEvropy1:1000000(sK.Kuchařem,F.LeixnelemaM.Semíkem).

Praha 1,947 , 1949, 1953 '

1948 r' r...' _y^LloÁ 1 ? 1 4l|948. s.8-12. 1

Mapynapoštovníchznámkách.KartografickýpřehledI'2.3'4lIg48,s.8-12,27-41.76-79,
113-115.

Kapesníatlas(Pramen)(sK.KuchařeÍn,o.KudrnovskouaVl.Vokálkem).3.rryd.Praha
1948.

Mapy v zeměpisném vyučování' Střední škola 311948'

Zeměpis nu1.anotr'e si"ř""rri._špolďenské nauky ve škole 1i 1948'

Českoslovenrr.o poi*r-,e-r"c,o"e "á1;;;'il.áirřu 
urunnoho zeměpisu. Společenské nauky ve

škole 4/1948'

iijJ, do antropogeografre' Společenské nauky ve škole 6l1949'

Zeměpis na střední šŘole a gymnasiu' špor"e*'1: "i'tv 
ve škole IlI949'

Branný zeměpis '" sr.ára"r'Í. a III. ilfiě G K. Kuchařem)' Společenské nauky ve škole 4'

1949.
Československo po II. světové válce zhlediska branného zeměpisu. Společenské nauky ve

škole 4, 1949'

Zeměpisnajednotnéškoleiil.stupně(gymnasiu).Společenskénaukyveškole4,1949,
1950 ky ve škole 8/1950 ; 9-10/1950'
pi.Ň.a krajů ČSR' Společenské nau

Zeměpis na nouém gý*nu'iu' Gymnasium 1/1950'

Učební text pro;#épi' r'p91:"ll"^')' Praha 1950' 1' vyd

Nástěnná '"p" 
É''"py r 'l ooo 000 ' Praha 1950'

1951
Soubor základních obrysových map pro Školy' i - 4' r'ydání' Praha 1948- 1951 '

Soubor obrysových map pro gy*nujui |' 
^ž 

vydání' Praha 1950 _ 1951'

Učební text pro;;'p" i'poi"uutor)' Praha 195i' 2' r'yd'

lLua'. ,u"'"í mapy' Společenske nauky ve škole 8i l953'

Učební t'*t p'o?'ň!pis (spoluautor)' Praha 1953' 3' vyd'

liirÍu""u mapa Evropy 1:3 500 00ó (s K. Kuchařem). Praha 1954.

1956 r _ í.\<Á

3j'?"."-:il:ilffi}"-]*'tl'llljur",,,,.oo_hospodářský 
atlas světa, Praha 1956' I42 s''

184 mapových listů'

Poznámky t uyuoovaní zeměPrsu na školách všeobecně vzdéIávacích 1956_1957 'Praba1956'

Evropa r:: soot-oí.;il* rqso, rósl,]ói8, 1964'TéŽšpanělsky 1964'



1957
České zeměpisné
1961, s. 147- 16l.

názvosloví. Sborník Vysoké školy pedagogické (Přírodní vědy 1), Praha

Politická mapa světa. Text
Školni zeměpisné nástěnné

ke 4. vydání mapy. Praha 1957.

mapy. Sborník CSSZ 211951.

1958
obrysové mapy v zeměpisném r,yučování. Sborník Vysoké školy pedagogické v Ptaze

(Metodická konference)' Praha 1958' s' 277'z83'

Nové pojet í avýznam zeměpistt. 1. sborník Krajského ústavu daišího vzdělávání učitelů v

Praze,Praha 1958'
Výchovně vzděIávaciúkoly zeměpisu (s o. Tichým). Zeměpis ve škole 7ll958.

Celým světem (s K. Kuchuř.*, L. Muchou a V' Kocourkem). Praha 1958, 1. vyd., 525 s'

č.íe zeměpisné názvosloví' Zeměpis ve škole 1958, s. 100_102'

České školní zeměpisné atlasy. Zeměpis ve škole 5" 1958.

1959
Koloniální azávís|áuzemí na světě. Dějepis a zeměpis ve škole 411959'

Entwick1ung und gegenwártiger Zustand der Tschechoslowakischen Eisenbahnen'

Wissenscňaftlicňe}eitschrift der Pádagogisc\en Hochschule Potsdam, M._N. Reihe

211959,s. 153-157'
Metodika zeměpisu I (s o. Tichým). Praha 1959, 1 . vyd', 213 s'

1961
Miliónová města světa. Dějepis a zeměpis ve škole 611961'

Metoáioká příprava t<anoioatu učítelství zeměpisu. Sborník Pedagogického institutu v Praze

(Přírodní vědy I)' Praha 1961' s' 463_488'

Út oty a prace Názvoslovné komise. Sbomík Pedagogického institutu v Praze (Přírodní

vědy I)' Praha 1961' s' 489-520'

Celým ru.ion1 (s K. Kuchařem, L.Muchou a V. Kocourkem). Bratislava 1961, 803 s'

196?
o zápacloevropské hospodářské integraci' Dějepis a zeměpis ve Škole Il1962'

1963
Mupyaglobusveškole.Dějepisazemě9i1veškole411963,
z.*ápir-ruětadílů i (s L'Gutwirthem, tra. uinaty' a L. Mišterou). Praha 1963,I' vyd"'

370 s'

Zeměpis Světadílů II' Praha 1963' 1' Vyd'' i 88 s'

tr't.toáitu zeměpisu (s o' Tichým). Praha 1963,2.lryd',237 s.

S'ěirl";;' *upo.,', obrar"m (s L. Mtrchou , M. Muchovou a V. Kocourkem)' Praha 1963'

t23 s.

. 1964
Franco,;zské společenství. Dějepis a zeměpis ve škole 9l1964'

Z.'";;; Uoiritrte studium na univerzitě I' Vysokoškolská skripta' Praha 1964'

rruz'řa aoprava. Sborník statí pro r-rčitele' Praha 1964' s' 13 1_ 1 3 5 '

z..nc_po ,uetadílů I (s L.Gutwirtlrem, M'Mihálym a L. Mišterou). Praha 1964,2' vyd''

314 s. :

tr,letoaitazemepisu(so.Tichým).Bratislava1964,l77s.

\ e.rjr.j'"nír."tooiřája (s o. Tichým)' Bratislava 1964,1. vyd'' 194 s'

1965
ďIiruorroví v Československém vojenském atlasu. Vojenský topografický obzor I-2l1965'

o uŽitečrrosti ,e*cpiru a jeho postavení na školách" t'idé a země 411965' s' 160-162'

Žemepis světadí]ů II' Praha 1965'2' vyd'' 219 s'

trrt.toáitu zeměpisu (s o' Tichým)' Praha 1965' 3' vyd'237 s'
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Celým světem (s.r,. úíchou a V. Kocourkem). Praha 1966,2' vyd', 461 s'

Padesát let docenta ó'' r"'r" Kuchaře' Zemčpjs "::\"1'''l11965'66' 
s' 291'

Životnijubileum r*iu Kuchaře' Zprávy cÚ čsn'v 3' 411966' s' I '

t967
Der Tschechoslowakische Militáratlas. Acta t-]niversitatis Carolinae - Geographica711967 '

"al,r'j;3';apy 
ve vyučování zeměpisu. Dějepis a ze1ěyis ve ško'e 1011967 '

Zeměpis Světadílů r, L' úis,.rou;. Vysokosťoi'r.a učebnice' Praha 7967 ' 1' vyd''

482 s.

1968
Buuorrko' Lidé a zemé 311968'

Vzdělávacíar,ychovnýwznamz'eměpisu'Dějepisu1..':ě|i'veškole1l1968,
FÓldrajzokta, "toořaju 

{' o' r1ghym) Bratislava 1968'2' vyd" 194 s'

Příprava učitelů '.ňcři*. 
učite'ské ,žactanilll, 1968, s'171_186'

1969
íoíocr.no město' Lidé a zemé711969''

i'ří.*i"'r sáty' Zemépis ve škole 5/1969'

{iiů avýznamškolského zeměpisu' Sborník Čssz I:DIO'

Bádensko - Wiirttembersko' Lidé a země 4ll970'

Zeměpis světadílůis'L.^úisr.roul. vvrološkolská učebnice' Praha 19]0' 2' vyd''

508 s.

t97| . nY|.^l_.í.,X,l.,rlarLnle1/1971.
Pů' století KSC a zeměpis' Přírodní vět1y ve škole 3/1971

bl"';i.k" _ Holštýnst<o' t-ioe u 1'': 6119'11'

Zményve světovJ.ářár"i pravbě. Přlrodní vědy ve Škole 411970'1971'

Vzdělávání uěite'ťr zeměpisu " 
Ně'';;;;p.rř"íe republice. Učitelské vzdélániv ' 

1'9]I'

u'J;'lilil?i,.'u zeměpisu ve Francii' Učitelské vzdělání V, 1971' s' 135-150'

ryďaŘge a úaoď1 puifi|gtcí ' re'uize ftesef

Sborník Kabinetu zeměpisu.při Krajském ústavu da'šího vzdě'ávání učitelů v Praze (1948-

'','r*,xr:i', 
?jj,ÍLŤ!T "'čil:ř3} pe d a go gi c kém ťtstavu v P r aze. P raha l 9 5 9

(redakce a úvod)' - Praha 19ó1 (redakce a úvod)'

S#;ři;;ůngi.ijr1o institutu v Praze (Přírodní vědy I).

šř;;il"..rň' 
-Praha 1963 (redakce a-úvod) '

Praha. Sborník stati^plo "Ěi'"r'' 
Praha 1?91 !Íedakcc::":1'n" obsahu a rejstříku).

#*',1ť-T:5J'ř;,i**rt;'',:?ff Jii;'Ifi ři'ffi;"'Hffi ícnupriuu,,,i'.t,

hósel). ^1-^ l|..
Naučný slovník (CSAV) 1' 2' Praha (koncept arevtze map)'

Velký francouzsk"]e.rťylr"""ir.. 
pr"ť"'ióZ-o-|gg (revize zeměpisných a příbuzných

hesel).

\
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L' Hanus - M' Drástová: Pracovní knihy zeměpisu plo I,, Ii.' IV. třídu středních škol,
- P1aha 1948 (úpravapoválečných dotisků).
Učebnice zeměpisu Ii pro dělnické kursy. Praha 1950.
Učebnice zeměpisu pro I. třídu středních škol, tři vydání,Praha 1g4g-1g53.
Učebnice zeměpisu pro Ii. třídu středních Škol, avďvydáni, Praha Ig50-1964'
Učebnice zeměpisu pro IV. třídu středních škol, tri výdani, Praha 1950-1953'
Zeměpis pro I. třídu gymnasií a vyšších hospodářskycn stot, tři vydání. Praha

1950 - 1954.
Zeměpis pro II. třídu gymnasií a vyšŠích hospodářských škol, dvě vydání' Praha 1950-1953.Zeměpis Čssn pro 8. postupný roiník, Praha l954.
Hospodářský zeměpis světa pro 10. postupný ročník, Praha 1954.
Metodické stati: Zeměpis (5.-1 1. postupný ročník), Praha i 955'

V někteých soupisech literatury není uvedena obvyklá paginace, ale jen počet stran
uváděného díla. Proto u někteých titulů této bibliografi! šchází ou..yite stránkování.

Literatura

L. Mucha: Český zerrrěpisný atlas světa v ]eteclr 1835 _ 1960. Sborník Pedagogického
institutu v Praze (Přírodní vědy I). Praha 1 961 ' s' 4IO-41t .

Vl. Háufler: Dějiny geografie na Universitě Karlově 1348 * 1967 . Praha 1967, s.234,235,

J.

V.
L.

Vl, Háufler: Za docentem Jaromírem Jankou. Lidé a země
L. Mištera: Univ. cloc. RNDr' Jaromír Janka, CSc., zcmřel,

s.214 * 215.
L. Mucha: České školní zeměpisné nástěnné

hutniczej im. Stanisl'awa Staszica.
V. Urbánková: osobnosti české kar1ografie I.

fakulty UK, Praha 1984, s. 57 - 5g.

27 5, 276, 3 1 g, 363. 37 1, 403, 414
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