Zápis z 10. jednání HV ČGS
Praha, 27.11. 2009
Přítomni:

Siwek, Perlín, Havlíček, Kučerová, Jančák, Kaňok, Jeleček, Janouch, Dokoupil,
Vagai, organizační tajemnice Dana Fialová

Hosté:

Monika Šumberová, Jaroslav Dokoupil (jako zástupce ZČU Plzeň za Jana Koppa)

Omluveni:

Bičík, Hoffmann, Kolejka, Kopp, Ptáček, Herber, Vančura, Oršulák, Kollarová,
Dostál

Program:
1. Kontrola zápisu
2. Příprava XXII. sjezdu ČGS v Ostravě 2010
3. Návrhy pořádání Výroční konference ČGS 2012 a sjezdu 2014
4. Ediční řada geografických knižních publikací
5. Geografie – Sborník ČGS
6. Informace ČGS
7. Geografické rozhledy
8. Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci
9. Zeměpisná olympiáda
10. Zprávy z poboček a sekcí
11. Idea geografického muzea (dodatečný bod programu)
12. Různé

Siwek, Perlín
Siwek
Siwek
Jančák
Jančák
Perlín
Bičík
Hofmann
Kopp
předsedové
Kolejka

Ad 1. Kontrola zápisu
Z posledního zasedání HV ČGS 2009 nevyplynuly žádné nové úkoly. HV ČGS schvaluje zápis
z posledního jednání HV ČGS.
HV ČGS se rozhodl změnit schvalování zápisu: neschvalovat ho až na další schůzi, ale udělat to
formou „per rollam“ ihned po jeho dokončení.
Ad 2. Příprava XXII. sjezdu ČGS v Ostravě 2010
Zprávu o přípravě sjezdu podala vědecká tajemnice hostitelské katedry Monika Šumberová. Jednání
HV ČGS proběhne v předvečer zahájení sjezdu 30.8.2010 v odpoledních hodinách. Celostátní kolo
vědecké soutěže studentů proběhne v úterý 31.8.2010 dopoledne.
Vlastní jednání sjezdu bude zahájeno 31.8. ve 13:00 hod. v 16:30 bude zahájeno Valné shromáždění
ČGS. Druhý den jednání – středa 1.9. bude probíhat jednání v sekcích. Ve středu proběhne diskuze
u kulatého stolu na téma financování vědy a případně i další kulaté stoly (geografické vzdělávání).
Třetí den – čtvrtek 2.9. bude opět na stejném místě probíhat jednání v sekcích. V pátek proběhnou
fakultativní exkurze.
Příspěvky z jednání XXII. sjezdu budou publikovány formou tištěného Sborníku abstraktů
(Abstract-book) a dále formou umístění elektronických prezentací příspěvků na webu. HV ČGS
nedoporučuje publikaci tištěných příspěvků. Nejvýznamnější příspěvky by se měly objevit
v podobě článků n našem časopisu Geografie.
Úkol: Prezident ČGS vyzve redakční radu Geografie k vymezení prostoru pro publikování
vybraných příspěvků v časopisu Geografie.
Termín: ihned

HV ČGS doporučuje pořadatelům výrazné snížení ceny vložného pro studenty i na úkor zvýšení
ceny pro řádné účastníky. HV ČGS souhlasí se snížením ceny pro členy ČGS o částku 500 Kč.
HV ČGS děkuje za prezentaci příprav sjezdu a vyslovuje organizačnímu výboru poděkování za
dosavadní práci.
Ad 3. Návrhy pořádání Výroční konference ČGS 2012 a sjezdu ČGS 2014
Prezident HV ČGS vyzval všechny představitele poboček o zvážení pořádání výroční konference a
dalšího sjezdu. HV ČGS pověřil prezidenta ČGS zahájit jednání o pořádání dalších konferencí a
sjezdů.
T: příští jednání HV ČGS
Prezident společnosti navrhl, aby XXIII. sjezd v roce 120. výročí existence společnosti pořádala
Pražská - středočeská pobočka v 2014 v Praze.
Ad 4. Ediční řada geografických knižních publikací
V ediční řadě jsou v současné době v procesu přípravy celkem 6 publikací. Výkonný redaktor Vít
Jančák informoval o postupu přípravy tisku jednotlivých publikací. Další 2 autoři mají potenciální
zájem o publikování.
Ad 5. Geografie – Sborník ČGS
Geografie – Sborník ČGS vychází v termínech a má v současnosti dostatek článků. Změna grafika
na základě posledního rozhodnutí HV ČGS o změně tiskárny velmi pomohla k vydávání časopisu i
snížení nákladů. Výkonný redaktor V. Jančák informoval o postupu vydávání jednotlivých čísel.
Redakční rada má sestavený plán jednotlivých čísel až do konce příštího roku (do čísla 4/2010).
V databázi Scopus byla dokončena kompletace původních výtisků Geografie – Sborník ČGS. V
databázi Web of Science dojde k rozhodnutí o přidělení IF v červnu 2010. V případě publikování
článků v dalších vědeckých časopisech žádáme autory o zvážení citování článků z Geografie a to od
roku 2008. Tyto citace jsou klíčové pro získání IF.
HV ČGS projednala upozornění Redakční rady Geografie na nejednotnost citování článků
z Geografie způsobenou několika možnými zápisy podtitulu časopisu (Sborník ČGS). Z toho
důvodu pak některé citace nejsou pro náš časopis započítány a to oddaluje zisk číselně vyjádřeného
Impact Factoru.
Jelikož náš časopis funguje na Web of Science pouze pod hlavním názvem (Geografie), HV ČGS
jednohlasně doporučil zjednodušení způsobu citování z tohoto časopisu tak, aby bylo jednoznačné.
Doporučil také v rámci možností neměnit registrovaný název, kdyby to způsobilo formální
problémy – např. nutnost nové registrace nebo dokonce novou žádost o zařazení do sledování na
Web of Science. HV ČGS doporučuje redakční radě prověřit důsledky této změny jak vůči Web of
Science i ve vztahu k registraci u MK ČR. Možným řešením se jeví grafické zmenšení podtitulu na
titulní straně a jeho vypuštění v přesné citaci uváděné na začátku každého článku. Důsledky této
změny je nutno také prověřit a změnu názvu je nutné zvážit i z historického hlediska.
Ad 6. Informace ČGS
Tajemník Radim Perlín informoval o vydání prvního čísla a o přípravě dalšího.
HV ČGS schválil rozšíření redakční rady Informací ČGS o tyto osoby:
• Mgr. Eva Kallabová, PhD. Geonika Brno
• Mgr. Tomáš Vagai
TU Liberec
• Mgr. Tomáš Oršulák
UJEP Ústí n..Labem

HV ČGS vyzval všechny předsedy poboček a předsedy sekcí ČGS o zaslání zpráv o činnosti a
plánu aktivit na rok 2010 nejpozději do 15.1. 2010. Později zaslané zprávy nebude možné zařadit
do Informací ČGS. Jednotlivé zprávy poboček a sekcí budou také sloužit jako podklad pro výroční
zprávu ČGS, kterou je nutné vypracovat pro Akademii.
Ad 7. Geografické rozhledy
Geografické rozhledy pravidelně vycházejí a mají stabilizovanou redakční radu i síť odběratelů. HV
ČGS vyzývá jednotlivé pracoviště, aby se pokusili získat mezi studenty další předplatitele
Geografických rozhledů.
Ad 8. Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci
Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci proběhne v rámci jednání XXII. sjezdu v Ostravě.
Ad 9. Zeměpisná olympiáda
Stav příprav olympiády pro základní a střední školy v roce 2009-10 prezentoval představitel
organizátora – ZČU Plzeň – Jaroslav Dokoupil. Přípravy směřují k celostátnímu finále, které
proběhne v květnu 2010 v Plzni. Organizaci v současné době ztěžuje nefunkčnost Ústřední komise
zeměpisné olympiády, která má pouze 4 členy. Proto organizátoři olympiády žádají HV ČGS o
doplnění tohoto orgánu o další členy, kteří mají s organizováním těchto akcí s mezinárodním
dosahem zkušenosti. Příští středoevropské kolo olympiády v roce 2011 bude zajišťovat Česká
republika a proto by měla být Ústřední komise plně akceschopná.
HV ČGS považuje Zeměpisnou olympiádu za jednu z prioritních aktivit české geografie a je
připraven podpořit tento program. Za tím účelem pověřuje Sekci geografického vzdělávání ČGS a
jejího předsedu Eduarda Hofmanna, aby navrhli personální doplnění Ústřední komise zeměpisné
olympiády a podíleli se na přípravě organizace středoevropského kola této akce v roce 2011.

Ad 10. Zprávy z poboček a sekcí
Zprávy z poboček a sekcí prezentovali ústně jejich přítomní předsedové. Představitel Sekce
historické geografie a environmentálních dějin Leoš Jeleček informoval, že Česká republika bude
v roce 2012 pořádat XV. Mezinárodní konferenci historických geografů v první polovině srpna
v Praze.
Všechny pobočky a sekce mají povinnost uspořádat nejpozději do termínu konání XXII. sjezdu
výroční konference a zvolit nové, nebo potvrdit stávající vedení.
HV ČGS se zabýval pasivitou některých součástí společnosti, zejména Východočeské pobočky
ČGS a Sekce socioekonomické geografie. Problémy Východočeské pobočky jsou způsobeny
malým počtem členů a nedostatečným zázemím (neexistuje tam vysoká škola s výukou geografie).
Naopak sekce sociální geografie je početně nejsilnější sekcí společnosti a má všechny předpoklady
pro aktivní působení. HV ČGS pověřil prezidenta ČGS projednat situaci v sekci s jejím vedoucím.

Ad 11 Idea geografického muzea (dodatečně zařazený bod programu)
HV ČGS se seznámil s návrhem zaslaným předsedou Jihomoravské pobočky Jaromírem Kolejkou
na založení Geografického muzea v Moravské Třebové. ČGS tuto myšlenku podporuje a je
připravena poskytnout odbornou garanci projektu.
Ad 12. Různé
Pokladník Tomáš Havlíček informoval o placení příspěvků z titulu kolektivního členství. Obecně
katedry platí tento příspěvek v termínu. Přesto bude nutno provést podrobnou kontrolu placení

těchto příspěvků a všichni kolektivní členové budou vyzváni k zaplacení svého příspěvku na
následující rok.
T: 5.12. 2009
Prezident HV ČGS informoval o jednání II. kongresu EUGEO v Bratislavě a o připravované volbě
nového prezidenta tohoto sdružení. HV ČGS pověřuje Tadeusze Siwka, aby společnost
reprezentoval na volebním shromáždění EUGEO 5.12.2009 v Bruselu.
Informace z jednání Rady pro vědeckých společností přednesl Tomáš Havlíček, který na posledním
jednání tohoto orgánu zastupoval ČGS. Pro rok 2010 je rozpočet zachován ve stejné výši jako
v roce 2009. Akademie věd vyzvala Radu vědeckých společností k uspořádání výstavy v listopadu
2010 v budově Akademie věd. Jednotlivé společnosti mají dodat do 04/2010 návrhy na prezentaci
jednotlivých vědeckých společností.

Zapsal: R. Perlín

Ověřil: T. Siwek

