Zápis ze 3. jednání HV ČGS
Praha, 9.12.2011
Přítomni: Siwek, Perlín, Havlíček, Kučera, Matoušek, Janský, Jančák, Bičík Herber, Novotný,
Jeleček, Vagai, organizační tajemnice Dana Fialová, za revizní komisi Zdeněk Čermák, místo Jana
Koppa ze Západočeské pobočky se schůze zúčastnila Marie Novotná
Omluveni: Ptáček, Janouch, Havrlant, Vančura
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Stanovení definitivní koncepce publikace ke 120. výročí ČGS
3. Příprava Výroční konference ČGS v Brně
4. Organizace zeměpisné olympiády v příštím roce
5. Mezinárodní soutěž National Geographic
6. Finanční situace společnosti
7. Zprávy z Rady vědeckých společností
8. Geografie, zprávy z jednání redakční rady
9. Informace ČGS, zprávy z jednání redakční rady
10. Geografické rozhledy, zprávy z jednání redakční rady
11. Zprávy z poboček a sekcí
12. Různé
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Jednání zahájil a řídil prezident ČGS doc.Tadeusz Siwek
ad 1. Kontrola zápisu
Kontrolu zápisu provedl prezident ČGS doc. Siwek. Většina úkolů vyplývajících ze zápisu byla
splněna. Nesplněny zůstaly dva úkoly:
• Úkol dr. Vančury, který měl informovat v Informacích a na webu ČGS o podrobnostech
projektu turistických informací tak, aby se časem mohly zapojit i ostatní pobočky. Úkol trvá.
• Prezident a vědecký tajemník měli zjistit způsob organizace SOČ ze zeměpisu. Úkol trvá.
ad 2. Stanovení definitivní koncepce publikace knihy ke 120. výročí ČGS
K dosavadní koncepci přijaté v květnu tr. v Plzni (historie ČGS a výběr zajímavých textů
současných českých geografů) byli osloveni všichni členové společnosti, aby poslali náměty na
odborné články. Zatím jich nepřišlo tolik, aby z nich bylo možno vybírat. I když kniha si z důvodu
omezeného objemu nechce dělat nároky plné reprezentativnosti současné české geografie, jak se o
to pokusila publikace pro kongres v Glasgow (2004), měla by být pestřejší. Proto je nutno oslovit
ještě některé další autory a požádat je o příspěvek. Ivan Bičík navrhl využít i ukázek map z Atlasu
české krajiny, který je nejvýznamnějším mapovým dílem naší generace.
Po velmi bouřlivé a místy emotivní diskuzi členů HV ČGS bylo přijato následující usnesení.
Usnesení:
HV ČGS doporučuje koncipovat jubilejní publikaci jako sborník již zveřejněných významných
textů současných českých geografů, které budou autory zkráceny (pokud jsou příliš dlouhé) nebo
přeloženy (pokud vyšly v cizích jazycích). Publikace bude v českém jazyce a bude určena členům
společnosti, studentům a zájemcům o geografii jak z řad odporníků, tak i široké veřejnosti. Měla by
propagovat geografii jako obor a prezentovat, co všechno dokáže.
Hlavním editorem bude prezident společnosti a HV ČGS mu doporučuje vybrat si další dva koeditory. Definitivní struktura publikace bude předložena na příští schůzi HV.
Pro: 13 hlasů
Proti: 0
Zdrželo se: 0

ad 3. Příprava Výroční konference ČGS v Brně
Doc. Kolejka informoval o připravované výroční konferenci ČGS ve dnech 3.-7. 9. 2012 v Brně,
v jejímž rámci proběhne mj. workshop doktorandů s vědecká soutěž studentů geografie. Předložil 1.
cirkulář, který byl již distribuován. Další cirkulář bude k dispozici v k 31.3.2012 a bude
distribuován všem členům společnosti společně s 1. číslem Geografie a Informací ČGS.
ad 4. Organizace zeměpisné olympiády v příštím roce
Zeměpisnou olympiádu v letošním školním roce 2011/12 uspořádá naposled Západočeská
univerzita v Plzni. Od roku 2012/13 její organizaci převezme Geografická sekce PřF UK v Praze.
Zodpovědnou osobou bude dr. Silvie Kučerová.
ad 5. Mezinárodní soutěž National Geographic
Dr. Perlín a doc. Kolejka informovali o jednání se zástupci National Geographic v září tr. Redakce
časopisu National Geographic má zájem pořádat v roce 2013 mezinárodní soutěž pro žáky
základních škol a rozhoduje se mezi Prahou a Petrohradem. Praha nabídla maximum pokud jde o
prostory (mj. Karolinum) a pokud to vyjde bude to skvělá propagace našeho oboru.
ad 6. Finanční situace společnosti
Přes krizový vývoj hospodářství v Evropě a ve světě je situace ČGS zatím dobrá. Členské příspěvky
z pracovišť za kolektivní členství přišly v menším počtu než v minulých letech, ale přišly. HV ČGS
děkuje všem vedoucím pracovišť, kteří i v nelehké situaci přispěli především na vydavatelskou
činnost naší organizace (jedno číslo Geografie stojí 60 000 – 80 000 Kč včetně poštovného).
Dne 6.12. 2011 proběhla kontrola z AV ČR k využití poskytnuté dotace a neshledala žádné závady.
HV bere na vědomí návrh na změnu účetní společnosti. Dosavadní účetní paní Zemánková dokončí
letošní účetní rok a připraví daňové přiznání, od účetního roku 2012 povede účetnictví společnosti
nová organizace, která se specializuje na neziskové organizace.
ad 7. Zprávy z Rady vědeckých společností
Zprávu z Valného shromáždění Rady vědeckých společností podali Dana Fialová a Ivan Bičík.
Valné shromáždění přijalo úpravu stanov, která by měla zamezit štěpení vědeckých společností a
nárůst žádostí o dotace. Toto opatření není namířeno proti ČGS a ani by ji nemělo nijak ohrozit.
ad 8. Geografie, zprávy z jednání redakční rady
Šéfredaktor Bohumír Janský informoval o práci redakční rady časopisu Geografie. V letošním roce
lze s uspokojením konstatovat, že časopis Geografie získal poměrně vysokou hodnotu Impact
Factoru (0,78), a hlavním cílem redakční rady je jeho dlouhodobé udržení.
Bohumír Janský předložil HV ČGS návrhy redakční rady z dubna 2011:
1. vycházet pouze v anglickém jazyce
2. zvážit možnost přechodu pod profesionální nakladatelství
3. přejít na elektronický redakční systém
Diskuse k návrhu na přechod na pouze na anglickou jazykovou verzi upozornila na propojenost
Geografie s členskou základnou, jelikož členský příspěvek automaticky obsahuje předplatné
časopisu. Angličtina sice obecně přispívá k větší citovanosti, ale u malých vědeckých komunit
s okruhem potenciálních citujících soustředěných do jedné-dvou zemí to nemusí platit – viz článek
Artura Bajerského v časopisu Area, který u španělského časopisu prokázal dokonce snížení
citovanosti po přechodu na angličtinu. Dosavadní praxe umožňuje publikovat v Geografii jak česky
tak i anglicky, v poslední době jsou české a anglické články dokonce v jediném čísle. Jazyk
příspěvku je nutno zvolit podle tématu. Některá témata angličtinu přímo vyžadují, některá budou
mít lepší ohlas v češtině a u některých je to jedno. Redakce časopisu nabídne možnost publikovat
významným evropským nebo národním autorům. Po oznámení výše IF velmi narostl zájem o

publikování v angličtině: přišly články z Iráku, Iránu, z Polska a Srbska. Mnohé z nich bohužel
nemají dostatečnou odbornou úroveň.
Usnesení:
HV ČGS nedoporučuje přechod na plné vydávání v angličtině. Doporučuje zachovat dosavadní
dvojjazyčnost, ale zvýšit podíl anglicky vydávaných článků.
Pro: 13 hlasů
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Diskuse k návrhu na přechod časopisu pod profesionální nakladatelství vyzněla proti tomuto
návrhu. Prestiž časopisu by pak ještě více vzrostl, ale úplně bychom ztratili na něj vliv.
Usnesení
HV ČGS nesouhlasí s přechodem časopisu Geografie pod profesionální nakladatelství.
Pro: 13 hlasů
Proti: 0
Zdrželo se: 0
K přechodu na elektronický redakční systém se nediskutovalo, protože je to technická záležitost a
redakční rada ho zavede ihned, jak to jen bude možné.
Šéfredaktor časopisu se ohradil proti námitkám, že redakce zvýhodňuje pražské autory oproti
ostatním. O délce procesu přijetí rukopisu rozhoduje jedině kvalita jednotlivých článků a nikoliv
působiště jejich autorů. Recenze jsou anonymní, je snaha, která se vcelku daří, aby alespoň jeden
z recenzentů byl ze zahraničí.
ad 9. Informace ČGS, zprávy z jednání redakční rady
HV ČGS odsouhlasilo doplnění redakční rady o následující nové členy:
dr. Bohumil Vévoda, ředitel gymnázia z Karviné
dr. Petr Klusáček, Geonika, místo dr. Kallabové
ad 10. Geografické rozhledy, zprávy z jednání redakční rady
Ivan Bičík informoval o vydavatelské politice Geografických rozhledů. V současné době je
vydávání zajištěno dohodou s majitelem Nakladatelství ČGS ing. Taliánem na další 3 roky, ale zcela
jistý je jen jeden rok Ekonomická situace totiž není zcela jasná. V časopise jsou uváděny na zadní
straně reklamy na hotely vlastněné majitelem Nakladatelstvím ČGS ing. Taliánem, což by měla být
dostatečná kompenzace za podporu našeho časopisu. Z redakce odešel redaktor Burda.
Protože slovenský časopis pro učitele zeměpisu zřejmě z důvodu omezení státní dotace zanikne,
objevila se možnost pokusit se vydávat náš časopis i pro učitele zeměpisu na Slovensku společně se
Slovenskou geografickou společností. Počet jeho odběratelů by vzrostl i kdyby se ho rozhodla
odebírat jen část původních slovenských předplatitelů a to by bylo výhodné pro obě strany.
Slovákům by zůstal přístup k oborovému časopisu a pro nás by to bylo ekonomicky výhodné.
Možnost takového propojení se bude muset prověřit.
Usnesení
HV ČGS ukládá prezidentovi ČGS zahájit jednání o možnosti vydávání Geografických rozhledů
společně se Slovenskou geografickou společností.
Pro: 13 hlasů
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ad 11. Zprávy z poboček a sekcí
V nejbližší době se v pobočkách a sekcích připravují následující akce:
8.-9. 2. 2012 29. výroční konference FG sekce v Brně
6.1.2012
Workshop ke geografickému vzdělávání v Liberci
1.2.2012
Seminář Venkov 2012 v Praze
25.1.2012
Seminář historické sekce Význam zeměpisných jmen v Praze

6.-10. 8. 2012 15. mezinárodní konference historických geografů
20.-26.8.2012 Zasedání kolokvia komise IGU The Sustainability of Rural Systems
20.8.2012
Letní geografická škola, Brno
Jihomoravská pobočka plánuje 2 expedice: v únoru do Kambodže a v červenci do Abcházie.
HV ČGS se zabýval i Studentskou vědeckou soutěží, která není pro studenty dostatečně přitažlivá a
je nutné zlepšit její kvalitu.
Usnesení
HV doporučuje jmenovat na každém pracovišti garanta této soutěže a současně rozšířit okruh
potenciálních soutěžících in ze Slovenska.
Pro: 13 hlasů
Proti: 0
Zdrželo se: 0
ad 12. Různé
• ČGS společně s pražskou Geografickou sekcí koupila internetovou adresu
www.geografie.cz, která bude naplněna obsahem dosavadních stránek www.geography.cz.
• Setkání vedoucích kateder geografie se uskuteční 19. ledna 2012 v Praze.
• Písemné zprávy z poboček a sekcí nutno zaslat do konce roku 2011 na adresu
perlin@natur.cuni.cz. Všechny články budou zavěšeny na web geography.cz
• Doc. Kolejka informoval o práci geografického panelu v rámci Věd o zemi a vyzval
k zaslání většího množství podaných grantových projektů.
• Doc. Čermák informoval o práci sociálního panelu a o možnosti podávání grantových
projektů v rámci tohoto panelu. R. Perlín upozornil na malý zájem fyzických geografů na
vytvoření společného geografického panelu.

Zapsal: R. Perlín

Ověřil: T. Siwek

