Zápis ze 2. jednání HV ČGS
Plzeň, 12.5.2011
Přítomni: Siwek, Perlín, Bičík, Kučera, Novotný, Kolejka, Kaňok, Jeleček, Hofmann, organizační tajemnice
Dana Fialová. Za dr. Koppa ze Západočeské pobočky, který byl zaneprázdněn organizací zeměpisné
olympiády, se schůze zúčastnila Marie Novotná
Omluveni: Havlíček, Janský, Matoušek, Jančák, Vagai, Ptáček, Havrlant, Herber, Oršulák, Vančura

Program:
1. Kontrola zápisu
2. Časopis Geografie po třech letech od zařazení na Web of Science
3. Geografické rozhledy – nová smlouva s vydavatelem
4. Zajištění zeměpisné olympiády v budoucím období
5. Zpráva o činnosti studentské evropské asociace
6. Návrh jubilejní publikace ke 120. výročí založení ČGS
7. Výroční konference ČGS – Brno 2012
8. Soutěž SVOP
9. Zprávy ze sekcí a poboček
10. Různé

Siwek, Perlín
Janský
Bičík
Hofmann
Matoušek
Siwek
Kolejka
Kolejka
předsedové

Ad 1. Kontrola zápisu
Kontrolu zápisu provedl prezident ČGS doc. Siwek. Většina úkolů vyplývajících ze zápisu byla
splněna.
• Dosud zůstal nesplněn 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.
• Doc. Hofmann informoval o SOČ Dětí a mládeže s tím, že se jedná především o soutěže
v geologických tématech a zapojení geografů není zatím reálné. V souvislosti s tím doc.
Kolejka upozornil na organizaci SOČ organizovanou Akademií věd ČR, která se jeví jako
mnohem nadějnější.
Usnesení
HV ČGS ukládá prezidentovi a vědeckému tajemníkovi zjistit způsob organizace SOČ ze zeměpisu.
T: červen 2011
Z: Perlín, Siwek
Ad 2. Časopis Geografie po třech letech od zařazení na Web of Science
Vzhledem k nepřítomnosti jak šéfredaktora doc. Janského (profesorské řízení) tak i výkonného
redaktora dr. Jančáka (nemoc) se projednání tohoto bodu přesouvá na příští jednání HV ČGS.
Ad 3. Geografické rozhledy – nová smlouva s vydavatelem
Informaci přednesl předseda redakční rady časopisu doc. Ivan Bičík. Geografické rozhledy završily
letos 20. ročník své existence. Náklady na vydávání se postupně zvyšují, zatím se tiskne cca 1600
výtisků, ale počet předplatitelů mírně klesá. Přesto tento časopis reprezentuje i jiné hodnoty, než
ekonomický zisk, a proto obě strany – ČGS i vydavatel dr. Talián, neuvažují o zrušení smlouvy o
jeho vydávání. Dr. Talián požaduje pouze drobné úpravy smlouvy do dalšího období.
Nový text smlouvy připraví Nakladatelství ČGS a předloží ho ke schválení HV ČGS.
Předseda redakční rady upozornil a konkurenci ze strany nakladatelství Terra – časopis Dnešní svět
a soutěž Eurorebus. Doc. Hofmann navrhl zařadit do Geografických rozhledů pravidelné rubriky

pro zeměpisnou olympiádu. Zvýšilo by to atraktivitu časopisu mezi učiteli a pomohlo by to i
samotné olympiádě.
Ad 4. Zajištění zeměpisné olympiády v budoucím období
O dosavadních jednáních směřujících k zajištění olympiády do budoucna informovali doc.
Hofmann, doc. Bičík a doc. Siwek. Současná zeměpisná olympiáda by měla sloužit jako platforma
pro výměnu informací mezi pedagogy, studenty a vysokými školami a měla by prezentovat cíle,
kterých je třeba ve výuce geografie dosáhnout.
Podle doc. Hofmanna se podařilo doplnit ústřední komisi Zeměpisné olympiády představiteli všech
krajů. Olympiáda trpí tím, že není zajištěna na profesionální úrovni. Malá pracoviště mají pro její
organizaci horší předpoklady.
Současná situace geografického vzdělávání negativně ovlivňuje také tvorbu geografických
vzdělávacích standardů, které se vytvářejí dvojkolejně: na MŠMT a na ve VÚP. Ty první jdou zcela
mimo ČGS, v těch druhých se díky iniciativě doc. Hofmanna podílí několik geografů z řad naší
společnosti. Kromě samotného doc. Hofmanna i dr. Vávra z Liberce a další.
K samotné olympiádě se jako optimální jeví, aby ji v budoucnu, tzn. od roku 2013 zajišťovalo
pražské pracoviště. Doc. Bičík informoval, že předběžně byl vybrán dr. Matějček. Bylo by žádoucí,
aby se předběžně seznamoval s organizací této soutěže v průběhu roku 2011-12, kdy by to naposled
organizovala Západočeská univerzita. Profesionalizace řízení Zeměpisné olympiády by byla
zajištěna, pokud by dr. Matějček měl na tuto činnost vyčleněnu část úvazku, např. 1/3.
Doc. Siwek informoval, že dle sdělení dr. Sudy z Organizačního řádu Zeměpisné olympiády (čl. 2)
z roku 2005 vypadla zmínka, že spolupořadatelem olympiády je ČGS, což není žádoucí, a ČGS by
se tam měla vrátit.
Usnesení
HV ČGS schvaluje doplnění bodu 2. Organizačního řádu Zeměpisné olympiády následujícím
způsobem:
Pro hlasovalo všech 9 přítomných členů HV, ale to není nadpoloviční většina. Usnesení proto
není platné. Ostatní členové HV budou požádáni o vyjádření formou „per rollam.“
Organizátor mezinárodní geografické olympiády, časopis National Geographic zvažuje, že v roce
2013 bude v Praze organizovat mezinárodní geografickou olympiádu skupiny C. HV ČGS žádá
doc. Kolejku, aby vývoj této záležitosti sledoval.
Doc. Kolejka informoval, že MŠMT neposkytlo žádnou podporu jak na účast v mezinárodní
geografické soutěže tak i na pořadatelství středoevropské geografické olympiády. Pedagogická
fakulta MU žádala o podporu účasti na obou typech olympiády MŠMT ČR a také ČEZ. Rozhodnutí
dosud nepadlo. Příští ročník bude organizován PřF UK v Praze a organizací bude pověřen
pravděpodobně dr. Matějček.
Ad 5 Zpráva o činnosti studentské evropské asociace EGEA
Mgr. Matoušek se z důvodu cesty do zahraničí omluvil a proto se tento bod také přesouvá na příští
schůzi HV ČGS. Dr. Perlín informoval v jeho zastoupení, že v rámci EGEA existují dvě seskupení
– v terminologii EGEA „entity“ – v Praze a v Brně. Pražská „entita“ zorganizovala výměnnou
studijní cesty do Vídně a navštívila studenty geografie na tamější univerzitě.
Ad 6. Návrh jubilejní publikace ke 120. výročí založení ČGS
Doc. Siwek navrhl připravit vydat v roce 2014 u příležitosti 120 let společnosti reprezentativní
publikaci o historii ČGS. Doc. Siwek se již obrátil na dr. Jiřího Martínka, který již vyjádřil ochotu
pracovat na textu o historii ČGS. Doc. Bičík navrhl neomezovat se jen na dějiny společnosti, a
zařadit tam také odborné texty, kterými by se česká geografie mohla prezentovat i jako odborná

komunita. Zajištění odborných textů bude ovšem těžší. Dr. Novotný doporučil využít reprintů již
publikovaných významných textů českých geografů (např. i v angličtině). To se jeví jako mnohem
schůdnější. Finanční zajištění této publikace zatím není vyřešeno. Je nutné se obrátit na případné
sponzory a pokusit se pomoci zajistit spolufinancování této publikace.
Usnesení:
HV ČGS doporučuje vydat ke 120. výroční založení ČGS publikovat odbornou vědeckou
publikaci formou reprintů a doplněnou o historický úvod společnosti.
HV ČGS jmenuje prezidenta ČGS doc. Siwka hlavním editorem této publikace a žádá ho, aby
zahájil jednání s potenciálními autory této publikace. V první etapě by měli být požádáni o
vyjádření všichni členové společnosti.
Pro hlasovalo všech 8 přítomných členů HV, což stejně jako v případě předchozího hlasování
bude vyžadovat dodatečné vyjádření ostatních členů HV formou „per rollam.“
Ad 7 Výroční konference ČGS – Brno 2012
Termín v posledním týdnu srpna 2012 na Pedagogické fakultě MU za spolupráce ostatních
geografických pracovišť v Brně. Konference bude z hlediska finančních nákladů samonosná.
Ad 8 Soutěž SVOP
Letošní kolo studentské soutěže proběhne v rámci regionální konference Brno – Nitra 8.-9. září tr.
v Brně za stejných podmínek jako loni.

Ad 9. Zprávy ze sekcí a poboček
HV ČGS děkuje těm předsedům poboček a sekcí, kteří již napsali výroční zprávy a žádá ostatní
předsedy poboček a sekcí ČGS o zpracování výročních zpráv za pobočky a sekce. Výroční zprávy
zašlete nejpozději do 15.6. vědeckému tajemníku ČGS na adresu perlin@natur.cuni.cz Tyto zprávy
budou zveřejněny na webu geography.cz

Ad 10 Různé
Doc. Kaňok oznámil, že funkci předsedy sekce kartografie a geoniformatiky ČGS převezme v roce
2012 dr. Petr Kubíček z Brna.
KSGRR bude v roce 6.- 10.8. 2012 Organizovat mezinárodní konferenci historické geografie.
Geografické muzeum:
Po komunálních volbách je na radnici v Moravské Třebové nová koalice, která má o tento projekt
zájem za předpokladu, že se na to podaří získat dotaci z fondů EU.
Doc. Bičík informoval o způsobu hodnocení mapových děl v Atlasu krajiny, kdy všechny mapy
jsou hodnoceny pouze jako monografie 40 b.
Usnesení
HV ČGS zásadně nesouhlasí s postupem, který degraduje autonomní vědecký výsledek –
mapu a považuje za naprosto nepřijatelné, aby docházelo k změnám pravidel vydaných
Radou pro vědu a výzkum ČR průběhu hodnocení.

Pro hlasovalo všech 8 přítomných členů HV, což stejně jako v případě předchozího hlasování
bude vyžadovat dodatečné vyjádření ostatních členů HV formou „per rollam.“
Připravované konference
• Geografie středoevropského prostoru – 8.- 9. 9. 20100 Pedagogická fakulta MU Brno
• Seminář sekce regionální geografie se zaměřením na venkov, krajinu a periferie,
pravděpodobně v polovině října
• 8.9.2011 Kartografická konference Bratislava
• 6.-9.6. 2011 Mojmírovce u Nitry Česko-polsko-slovenské seminárium
• 15. - 16.9. 2011 Kolokvium k cestovnímu ruchu – Pavlov
• 15. - 16.9. 2011 Countryside our world – ČZU Praha
Zapsal:Perlín

Ověřil: Siwek

