Zápis z 1. jednání HV ČGS
Praha, 9.12.2010

Přítomni: Siwek, Perlín, Havlíček, Kučera, Matoušek, Jančák, Vančura, Kopp, Herber, Novotný,
Jeleček, Janouch, organizační tajemnice Dana Fialová, za revizní komisi Zdeněk Čermák
Omluveni: Bičík, Vagai, Ptáček, Havrlant, Kolejka
Program:
1. Kontrola zápisu
2. Kolektivní členství
3. Výstava k výročí RVS
4. Projekt MŽP
5. Výroční konference ČGS 2012
6. Setkání vedoucích geografických pracovišť
7. Ediční řada geografických knižních publikací
8. Geografie – Sborník ČGS
9. Informace ČGS
10. Geografické rozhledy
11. Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci
12. Zeměpisná olympiáda
13. Různé

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

Jednání zahájil a řídil prezident ČGS doc.Tadeusz Siwek
ad 1. Kontrola zápisu
Hlavní výbor ve starém složení, který ukončil činnost v den sjezdu v Ostravě, neuložil novému
výboru žádné úkoly, které by bylo nutné vyhodnotit.
ad 2. Kolektivní členství
Bylo prodiskutováno kolektivní členství v ČGS prakticky všech geografických kateder. Členské
příspěvky jsou zásadně využívány na financování časopisu Geografie. V současné ekonomické krizi
některé malé katedry signalizují, že z důvodu omezení jejich rozpočtu nebudou moci hradit členský
příspěvek. Při kontrole bylo zjištěno, že ani velké katedry neplatí pravidelně.
HV doporučuje prezidentovi ČGS projednat na pravidelné schůzce vedoucích kateder formu a výši
příspěvku pracovišť na kolektivní členství. Seznam kolektivních členů bude zveřejněn na webu
ČGS.
ad 3. Výstava k výročí Rady vědeckých společností
ČGS se prezentovala jako jedna z vědeckých společností na výstavě Rady vědeckých společností.
Výstava proběhla a účast ČGS byla pozitivně přijata. K dispozici je poster z této výstavy. ČGS
nominovala do Rady vědeckých společností doc. Ivana Bičíka, který byl zvolen do sekce Přírodní
vědy.
ad 4. Projekt Ministerstva životního prostředí
Nový děkan Pedagogické fakulty JČU a člen HV Michal Vančura prezentoval vzdělávací a
propagační projekt Jihočeské pobočky ČGS v rámci grantového programu MŽP. Projekt je
realizován prostřednictvím ČGS v období 2010 – 2011. Projekt je finančně samonosný, a vlastní

realizace bude zajišťována prostřednictvím studentů. Projekt je možné opakovat i v dalších
regionech, je to šance posílit rozpočty poboček i centrální rozpočet ČGS.
HV ČGS žádá Michala Vančuru, aby připravil informaci jak pro Informace ČGS tak i pro webovou
stránku ČGS a současně vyzývá další regionální pobočky k zapojení se do projektu. V případě
zájmu doporučuje se pro informace obrátit na dr. Vančuru.
ad 5. Postavení geografie v systému věd (RIV)
Vědecký tajemník Radim Perlín informoval o diskuzi k vymezení geografie jako oboru v rámci RIV
a v rámci komise GAČR. Je možné předpokládat, že v rámci jak RVV tak i v rámci GAČR dojde ke
změnám v řazení jednotlivých oborů v roce 2012. HV ČGS vyzývá všechny členy ČGS aby:
a) zvýšili podíl grantů GAČR
b) uváděli ve svých výstupech geografické kódy RIV (kód DE, třeba i jako druhý)
ad 6. Výroční konference ČGS v r. 2012
Výroční konference ČGS se bude konat v létě 2012 v Brně. Vzhledem z nepřítomnosti předsedy
jihomoravské pobočky doc. Kolejky nebylo možné se seznámit s aktuálním stavem příprav. HV
ČGS žádá pořadatele z Pedagogické fakulty MU, aby na příští schůzi informovali HV ČGS o
přípravách akce a upozorňuje, aby termín nekolidoval s kongresem IGU v Kolíně nad Rýnem.
ad 7. Setkání vedoucích geografických pracovišť
Termín projedná doc. Siwek s geografickým proděkanem PřF UK Jakubem Langhammerem.
V rámci toho jednání bude projednána výše zmíněná problematika kolektivního členství a
problematika organizace soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci.
ad 8. Geografie – Sborník ČGS
O stavu vydávání časopisu informoval dr. Vít Jančák.Geografie č. 4/2010 je v tiskárně, termíny jsou
plněny. V redakci je velký počet článků v různém stupni recenzního řízení. V poslední době se
objevil určitý problém v databázi Scopus, kde se byla některá čísla starší čísla Geografie uvedena
pod starým názvem i starým kódem ISSN, redakční rada to kontroluje a požaduje uvedení na
pravou míru.
ad 9. Informace ČGS
Tajemník Radim Perlín informoval o vydávání Informací ČGS. I v tomto časopisu existuje zhruba
dvojnásobný přetlak článků, informace o činnosti poboček a sekcí z něho budou v březnu 2011
přesunuty na web geography.cz
ad. 10. Geografické rozhledy
Uvedený bod nebylo možné projednat z důvodu nepřítomnosti doc. Bičíka.
ad 11. Soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci
Vít Jančák informoval o termínových kolizích při organizaci této soutěže a o kolizi v rozsahu prací.
HV ČGS doporučuje posunout termín tak, aby bylo možné do soutěže přihlásit bakalářské práce,
tzn. termín pro podání posunout na počátek července a neomezovat stránkový rozsah práce, aby se
bakalářské práce nemusely uměle zkracovat, jako tomu bylo letos v Ostravě..
ad 12. Zeměpisná olympiáda
Dr. Suda z Plzně připravil podklady pro zeměpisnou olympiádu. V organizačním řádu ČGS
nefiguruje, byla uvedena pouze v jeho starší verzi. Vzhledem k nepřítomnosti doc. Hofmanna
nebylo možné zjistit, zda se podařilo doplnit složení ústřední komise.
HV pověřuje prezidenta ČGS, aby zjistil u vedoucího sekce geografického vzdělávání, zda už jsou
v ústřední komisi zastoupeny všechny kraje. Dále ho pověřuje účastí na celostátním kole, pokud to

nebude možné, bude nutno delegovat jiného člena HV mimo pořádající pracoviště.
V letošním roce dojde k dalšímu snížení rozpočtu Zeměpisné olympiády, HV ČGS se proto bude
podílet na zajištění cen a zajišťování sponzoringu pro ústřední kolo.
Usnesení: HV ČGS žádá pořadatele Zeměpisné olympiády o doplnění ČGS jako spoluorganizátora
soutěže pro ústřední kolo v organizačním řádu soutěže.
ad. 8. Různé
• HV ČGS děkuje všem autorům Atlasu české krajiny, pocházejícím z řad našich členů.
• Dr. Vladimír Herber předložil první cirkulář 28.ročníku konference FG sekce, který se bude
konat v termínu 8-9. 2.2011.
• Dne. 1. 2. 2011 se bude konat v Praze konference Venkov 2011.
• 11.-12.2.2011 proběhne v Praze konference Urbanizace v Praze pod vedením doc. Martina
Ouředníčka
• Sekce sociální geografie připravuje diskuzní seminář v průběhu jara 2011.
• ČGS je díky novému členovi HV ČGS Romanovi Matouškovi také na Facebooku, je možné
využít tuto platformu pro další šíření informací.
• Národní institut dětí a mládeže organizuje SOČ, kde existuje společná sekce geologie a
geografie. Jednotlivé části jsou pojmenovány tradičně jako zeměpisné, místo modernějšího
pojmu geografické.
Usnesení:
HV ČGS žádá předsedu sekce geografického vzdělávání o informaci a návrhu postoje ČGS k této
soutěži.
T: příští jednání HV ČGS
Příští jednání HV ČGS se bude konat v květnu 2011 pravděpodobně ve spojení s ústředním kolem
Zeměpisné olympiády.

Zapsal: R. Perlín

Ověřil: T. Siwek

