Zápis z 6. jednání HV ČGS
Praha, 7.12. 2012
Přítomni:

Siwek, Perlín, Janský, Kučera, Jančák, Kopp, Oršulák, Kolejka, Bičík, Jeleček

Omluveni:

Havlíček, Matoušek, Vančura, Vagai, Ptáček, Havrlant, Herber, Kubíček, Janouch, Hofmann

Hosté:

představitel Revizní komise Zdeněk Čermák

Program:

1. Kontrola zápisu
2. Vyhodnocení výroční konference ČGS Brno 2012
3. Plnění rozpočtu ČGS 2012, návrh rozpočtu 2013
4. Kolektivní členství v ČGS
5. Příprava konferencí 2013
6. Příprava sjezdu 2014
7. Geografie, zprávy z jednání RR
8. Informace ČGS, zprávy z jednání RR
9. Zprávy z Rady vědeckých společností
10. Návrh na zřízení geografických cen
11. Různé

Siwek, Perlín
Kolejka
Havlíček
Havlíček, Siwek
předsedové sekcí
Jančák, Siwek
Janský
Perlín
Perlín
Matoušek

Jednání zahájil a řídil prezident ČGS doc.Tadeusz Siwek. Oproti pozvánce byl na žádost Romana
Matouška program rozšířen o bod 10. Návrh na zřízení geografických cen.
ad 1. Kontrola zápisu
Kontrolu zápisu provedl prezident ČGS doc. Siwek. Z uložených úkolů nebyl splněn úkol k bodu 3
(Návrh dalšího postupu ve věci členských příspěvků a předplatného časopisu Geografie) a překládá
se na další jednání. Doc. Siwek informoval o dopisu z Rady vlády pro výzkum a inovace, který
reaguje na žádost ČGS o vymezení oboru geografie v databázi RIV. Odpověď odkládá řešení do
budoucnosti.
ad 2. Vyhodnocení výroční konference ČGS Brno 2012
Doc. Kolejka informoval o výsledcích Výroční konference ČGS v Brně v září. Konference se
zúčastnilo celkem 102 účastníků ze všech poboček, bohužel velmi málo bylo fyzických geografů.
Někteří účastníci kritizovali dražší ubytování, které bylo zajištěno prostřednictvím Správy kolejí a
menz MU. Pro příští obdobná jednání bude zvolen jiný způsob zajištění ubytování.
HV ČGS konstatuje, že členská základna a aktivita členů ČGS se čím dál víc omezuje na sociální a
regionální geografii, zastoupení tradičních fyzicko-geografických oborů povážlivě klesá, jelikož si
většinou vytvářejí vlastní, úzce specializovaná sdružení.
HV ČGS doporučuje velké akce ČGS jako jsou sjezdy a výroční konference koordinovat s dalšími
vědeckými společnostmi, které jsou předmětem studia blízké geografii anebo se z ní dokonce
odštěpily.
Ivan Bičík navrhl pořádat častěji menší akce místo tradičních velkých konferencí. Zdeněk Kučera
doporučil umožnit účastníkům navrhnout do programu konference vlastní sekce. Aby členové ČGS
měli hmatatelnou výhodu z toho, že jsou členy společnosti navrhl různou míru zpoplatnění
publikování v časopisu Geografie pro členy a nečleny ČGS.

HV ČGS doporučuje organizovat soutěž studentských prací v den zahájení jednání hlavní akce a
vyhlásit vítěze na plénu.
HV děkuje pořadatelům Výroční konference ČGS v Brně za dobře připravenou konferenci.
ad 3. Plnění rozpočtu ČGS 2012, návrh rozpočtu 2013
O plnění rozpočtu a o vývoji kolektivním členství informoval za nepřítomného Tomáše Havlíčka
vědecký tajemník Radim Perlín. Za rok 2012 se společnost dostala k 6.12.2012 do ztráty cca
138 000 Kč. V diskusi mnozí členové HV zpochybnili tento kvalifikovaný odhad, protože nebere do
úvahy převody částek mezi jednotlivými lety. HV ČGS proto doporučuje podrobněji rozklíčovat
jednotlivé položky rozpočtu, oddělit účty v jednotlivých letech a předložit znovu.
Ivan Bičík navrhl využívat dvoustranu nebo čtyřstranu v Geografických rozhledech pro prezentaci
výzkumných projektů.
HV ČGS ukládá připravit rozpočet ČGS na rok 2013 tak, aby byl rozpočet byl vyrovnaný.
HV ČGS připraví rozpočet ke schválení na dalším jednání ČGS.
ad 4. Kolektivní členství v ČGS
Platby za kolektivní členství geografických pracovišť se letos výrazně zmenšily.
HV ČGS osloví všechna pracoviště s opakovanou prosbou o zaplacení kolektivního členství. HV
ČGS děkuje všem pracovištím, která zaplatili členské příspěvky kolektivních členů ČGS.
ad 5. Příprava konferencí 2013
Vladimír Herber připravil a distribuoval pozvánku na 30. Výroční konferenci Fyzickogeografické
sekce ČGS. Jednání proběhne 6-7. 2. 2013 v Brně. První cirkulář a přihláška je na webu
http://geography.cz
Sekce regionální geografie (I. Bičík) připravuje na druhý týden v červnu konferenci sekce
regionální geografie spojenou s IGU LUCC v Praze.
Sekce socioekonomické geografie nemá v současné době po rezignaci dr. Novotného jmenovaného
předsedu. Doc. Siwek nabízí využíti konference Globalizace v září 2013 v Ostravě. Dále je možné
využít konferenci v Ústí nad Labem zaměřenou na problematiku regionálního vývoje.
Sekce pro historickou geografii a environmentální dějiny uspořádá 30.1. 2013 konferenci
zaměřenou na GIS v historické geografii.
Katedra geografie PdF MU uspořádá poslední týden v srpnu 2013 ve spolupráci s univerzitou
Konstantina Filosofa v Nitře 21. konferenci „Geografie středoevropského prostoru“.
Ústav Geoniky AV ČR pořádá poslední týden v říjnu a v Mikulově v pořadí 19. Česko-slovenský
geografický akademický seminář ve spolupráci s Geografickým ústavem SAV v Bratislavě.
Bohumír Janský doporučil (společně s L. Jelečkem) organizovat konference tak, aby bylo využito
nasazení a elánu doktorandů a více se zaměřit na diskusní formu jednání. Dále doporučil zaměřit se
také na popularizaci geografie ve společnosti formou přednášek pro veřejnost.
HV ČGS žádá pořadatele všech konferencí, aby o každé konferenci informovali prostřednictvím
webu geography.cz a po jednání konference připravili zprávu jak pro web, tak i pro Informace ČGS.

ad 6. Příprava sjezdu ČGS v Praze 2014
O přípravě sjezdu informoval představitel organizačního výboru Vít Jančák. Termín sjezdu bude
poslední týden v srpnu: (Út – Čt) 26.-28.8.2014. Představil hlavní rámec jednání a potvrdil, že
součástí sjezdu bude i studentská soutěž odborných prací.
Sjezd bude současně i sjezdem Slovenské geografické společnosti. Hlavním koordinátorem za
slovenskou stranu je prof. Korec. Sjezd ČGS bude organizačně zajištěn prostřednictvím společnosti
Garant, která se osvědčila při letošní historicko-geografické konferenci.
HV souhlasí s předloženým rámcovým XXIII. programem sjezdu ČGS.
HV pověřuje dr. Jančáka jednáním se společností Garant o přípravě XXIII. sjezdu ČGS
ad 7. Geografie, zprávy z jednání RR
Předseda redakční rady Geografie prof. Janský ve spolupráci s výkonným technickým redaktorem
V. Jančákem informovali o jednání redakční rady. Redakční rada se zabývá zkvalitněním
recenzního řízení. Předseda vysvětlil postup recenzování článků.
Hlavní ambice časopisu: Geografie chce být významným středoevropským vědeckým časopisem. V
redakční radě by měli proto být především geografové ze středoevropského prostoru.
Předseda redakční rady předloží na příštím jednání HV ČGS návrhy na doplnění redakční rady.
HV ČGS doporučuje redakční radě zahájit jednání o zajištění DOI a o pořízení redakčního systému.
ad 8. Informace ČGS, zprávy z jednání RR
Stručnou zprávu o časopise Informace ČGS podal Radim Perlín. Časopis vychází 2x ročně bez
vážnějších problémů a existují na něj poměrně příznivé reakce od čtenářů.
ad 9. Zprávy z Rady vědeckých společností
Doc. Bičík Informoval o tom, že celkový příspěvek pro Radu vědeckých společností se zvýšil o
celkem 50 000 Kč. RVS bude nucena vzhledem k počtu společností a počtu členů přehodnotit
pravidla pro poskytování dotace vědeckým společnostem a to se může odrazit i na příspěvku pro
ČGS.
ad 9. Návrh na zřízení geografických cen
Roman Matoušek zpracoval písemný návrh na udělování cen ČGS. Specifikuje v něm možnost
udělování 3 cen, a to:
• Cenu za popularizaci geografie
• Cena pro geografické vzdělávání
• Ceny za úspěšnou aplikaci geografických věd v praxi
Návrh obsahuje podrobný popis procedur udělování cen i několik variant jejich názvů jmény
významných českých geografů. V diskusi se objevila námitka, zda je vhodné pojmenovat ceny po
významných postavách historie ČGS, protože nemusí být všechny jednoznačně kladně přijímány.
Doc. Jeleček návrh podpořil a opakovaně upozornil na potřebu udělování takových vyznamenání,
jako např. oborové plakety z úrovně Akademie věd nebo z úrovně rektorátu. Připomněl, že jednou
již takový návrh byl předložen (Medaile K. Kořistky), ale neprošel právě pro ambivalentní vztah
některých funkcionářů k navrhovanému jménu.
Členové HV ČGS dostali za úkol se s materiálem seznámit a připomínkovat ho na adresu prezidenta
společnosti doc. Siwka.

T: 31.1. 2013
ad 10. Různé
Doc. Hoffmann informoval o zprávě z komise geografického vzdělávání: Letos byl sloučením tří
institucí zřízen Národní ústav pro vzdělávání, v jehož rámci by měla fungovat i dosavadní skupina
pro koordinaci vzdělávání v geografii. Ta odevzdala ještě před vznikem Národního ústavu pracovní
verzi standardů v geografickém vzdělávání, ale tímto materiálem se zřejmě již nikdo nezabýval.
Na MŠMT ČR vznikla 3 měsíce po odevzdání původních standardů překvapivě nová pracovní
skupina pro standarty v geografické vzdělávání, která zřejmě začíná od začátku.
Ivan Bičík doporučil reagovat na tento poněkud chaotický postup MŠMT dopisem příslušnému
úředníkovi Ministerstva školství s upozorněním na nekoncepčnost rozhodování a s nabídkou
odborného zázemí ČGS pro další práci na standardech.
HV ČGS pověřuje prezidenta společnosti napsáním dopisu na MŠMT, který by obsahoval námět
formulovaný Ivanem Bičíkem.
Studentská soutěž vědeckých prací pro rok 2013 se bude konat v rámci mezinárodní konference
Brno – Nitra. Hlavním organizátorem bude doc. Kolejka.
Výzva: Kolegové z Brna vytvářejí pracovní tým pro novou publikaci Fyzická geografie Česka a
vyzývají další kolegy ke spolupráci na tomto díle.

Zapsal: Radim Perlín

Ověřil: Tadeusz Siwek

