Zápis z 5. jednání HV ČGS dne 10. 5. 2016 v Praze
účast: Janský, Perlín, Čermák, Kašková, Kučera, Kopp (zastoupen Dokoupilem), Bláha,
Kapustová, Marada, Havlíček, Kubíček, Chromý, Janouch, Řezníčková, Kučerová, Fialová, Bičík
revizní komise:
Kirchner - omluven
tajemník ČGS:
Fialová
omluveni:
Siwek, Ptáček, Herber,
Jednání bylo svoláno pozvánkou
1. Kontrola zápisu
2. Příprava Výroční konference 2016
3. Příprava Dnů geografie 2016
4. Časopisy ČGS
5. Vyhodnocení národního kola ZO
6. Studentská soutěž
7. Aktivity „Czechia“
8. EUGEO 2017
9. Informace z poboček
10. Informace ze sekcí
11. Mezinárodní konference
12. Různé

Janský, Perlín
Vančura
Perlín
Janský, Perlín, Chromý
Kučerová
Jančák
Perlín
Siwek
předsedové poboček
předsedové sekcí
Čermák

1. Kontrola zápisu

Janský, Perlín

Zápis z 10. 2. 2016 byl řádně rozeslán všem členům HV ČGS, k zápisu nepřišly žádné
poznámky. Zápis je zavěšen na webu ČGS
Vydání stanoviska – splněno, zahájeno jednání s MŠMT, podpora Iniciativy Czechia, více
v bodě 7 programu
koordinátor ZO T: do 30. 5. 2016 - doc. Langhammer
nalezení celostátního koordinátora Dnů geografie - R. Perlín – nesplněno T: 30. 5. 2016
Ostatní body jsou průběžně plněny
2. Příprava Výroční konference 2016
Vančura
Doc. Vančura prostřednictvím D. Fialové informoval o přípravách výroční konference ČGS.
první cirkulář je již k dispozici, termín pro registraci příspěvků a vyplnění přihlášek je do 30.
5. 2015.
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HV ČGS doporučuje, aby organizační výbor sestavil vědecký výbor konference a pro jeho
sestavení využil předsedy sekcí.
3. Příprava „Dnů geografie 2016“

Perlín

R. Perlín navrhne celostátního koordinátora nejpozději do 30. 5. 2015.
Celostátní koordinátor koordinuje aktivity jednotlivých pracovišť, do konce června 2016 je
nutné předat základní informace a podklady do Geografických rozhledů
Předpokládaný termín akce ve dnech 14.11 – 25.11. 2016
HV ČGS doporučuje oslovit prof. Siwka jako potenciálního koordinátora akce
Pro prezentaci je možné dále využít Geografické rozhledy a anotaci akce rozeslat do redakcí
významných novin.
4. Časopisy ČGS

Janský, Perlín, Chromý, Bičík

Šéfredaktoři nebo jejich zástupci informovali o práci jednotlivých redakčních rad
geografických časopisů.
Geografie – změny layoutu a fontů pozitivně přijato, v současné době v recenzním řízení
velké množství článků, číslo 3 a 4/2016 je již naplněno,
Je nutné opravit název společnosti místo The Czech ….. na Czech …………….
Redakční rada se snaží zrychlit redakční řízení v ideálním případě na 5 měsíců.
Geografie požádá o přidělení DOI a jednání již probíhá.
Geografické rozhledy stanovena struktura čísel na ročník 2016/2017
První číslo je zaměřeno na problematiku běženců a migrace, články pokryto,
Druhé číslo –- téma Cykly a proměny
Třetí číslo – téma Měření a hodnocení souvislostí
Čtvrté číslo – téma Region budoucích konfliktů (region Střední Asie)
Páté číslo – téma produkce a spotřeba potravin pod názvem „Co jíme“.
Geografická rozhledy se stále potýkají s malým počtem odběratelů a je nutné zvýšit náklad
nejméně o 200 ks na 1400 ks.
Redakce jedná s PřF UK o možnosti finanční podpoře ze strany sekce i ze strany fakulty.
GR představují velmi účinnou agitaci pro budoucí studenty geografie.
Oslovení škol probíhá ze strany redakce na velkých pedagogických akcích a výstavách.
HV ČGS vyzývá jednotlivé členy ČGS, aby se pokusili jednat se spřátelenými pedagogy a
zástupci škol o možnosti předplatného GR.
Usnesení:
HV ČGS přes Newsletter osloví všechny členy ČGS s dotazem, zda odebírají GR.
Z: Bičík, Fialová
T: 30. 5. 2016
17 – 0 – 0
Informace ČGS–- pozitivně přijata změny layoutu, pouze v názvu chybí přesný název
časopisu, v současné době převis článků, řešení velkého rozsahu, redukce zpráv z konferencí.
HV ČGS doporučuje na každé jednání HV zvát šéfredaktora Geografie doc. Drbohlava
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Webová stránka
R. Perlín informoval o vývoji návštěvnosti webu Geography.cz
Adresa geografie.cz je také v majetku ČGS a bude potenciálně využita pro potřeby časopisu
Geografie
Přehled návštěvnosti portálu geography.cz (všichni návštěvníci)
měsíc

leden 15
únor 15
březen 15
duben 15
květen 15
červen 15
červenec 15
srpen 15
září 15
říjen 15
listopad 15
prosinec 15
leden 16
únor 16
březen 16
duben 16

návštěvnost

4915
4905
4404
3586
2911
2786
1712
1715
2847
3854
3387
2577
3342
3418
3170
3 157

5. Vyhodnocení národního kola ZO

Kučerová

Národní kolo ZO proběhlo v Praze v termínu 18. 4. – 19. 4. 2016. První den se konala terénní
část soutěže. Celostátního kola se zúčastnilo celkem 51 studentů ze škol v rámci celého
Česka. Informace o průběhu a výsledky jsou na webu ČGS a ZO. Organizátoři získali celkem
4 grantové projekty z prostředků MŠMT především na mezinárodní soutěže, kde budou
reprezentovat vítězové ZO. Celostátní kolo ZO proběhlo za významné podpory geografické
sekce PřF UK v Praze.
Zahraničních soutěží se bude účastnit celkem 8 studentů, kteří uspěli v celostátním kole ZO.
Letní škola pro účastníky mezinárodních soutěží proběhne v Chotěboři ve spolupráci
s městem, které tak pomůže vytvořit reálné podmínky pro řešení rozvojových problémů a
představitelé města mohou následně účastníkům poskytnout i zpětnou vazbu na jejich návrhy
a možnosti řešení.
V GR se publikují jednotlivé informace o průběhu soutěže i o výsledcích ZO. Vítězové
dostávají jako cenu i předplatné časopisu GR.
Současný desetičlenný realizační tým ukončí svoji činnost ve školním roce 2016/17 a jako
celek již nebude pokračovat v dalším funkčním období, předpokládá se kontinuita 2-3 osob do
nového týmu.
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6. Studentská soutěž

Jančák

Studentská soutěž proběhne v rámci výroční konference ČGS v souladu s výsledky diskuze na
minulém HV ČGS dne 5. 9. 2016 v Českých Budějovicích.
Propozice soutěže budou rozeslány na všechna geografická pracoviště nejpozději do 30. 5.
2016. HV ČGS vyzývá všechna pracoviště (geografické katedry), aby obsadily jednotlivé
kategorie soutěže
V. Jančák prostřednictvím P. Chromého seznámil s propozicemi soutěže a vyzval HV ČGS,
aby rozhodl o dvou zásadních otázkách platby účastníkům soutěže a cenách pro úspěšné
soutěžící.
Po diskuzi se HV kloní k názoru, že není nutné hradit z prostředků ČGS účast jednoho
účastníka za pracoviště – katedru. Účast studentů je vyjádřením prestiže jednotlivých studentů
resp. jednotlivých pracovišť. V diskuzi o počtu cen HV doporučil zvýšit limit na ceny na
10 000 Kč a rozšířit počet oceňovaných na celkem 5 osob.
Usnesení:
A. HV ČGS nebude proplácet účastníkům studentské soutěže jejich cestovní náklady na
soutěž.
B. ČGS bude hradit finanční nebo věcné ceny ve výši max. 10 000 Kč. HV ČGS
doporučuje ocenit celkem 5 studentů, výběr cen je v režii pořadatele
17 – 0 – 0
7. Aktivity „Czechia“

Perlín

Vláda Česka projednala a schválila usnesením č. 403 návrh MZV o zapsání jednoslovného
geografického názvu Česko – Czechia a adekvátně v dalších jazycích OSN do oficiálních
seznamů OSN a doporučila používání jednoslovného názvu Česko – Czechia v běžné
komunikaci.
HV ČGS velmi oceňuje práci iniciativy Czechia, která velmi intenzivně vede jednání o
prosazení jednoslovného názvu.
Současně ČGS zahájila jednání s MŠMT o prosazení jednoslovného geografického
pojmenování státu Česko – Czechia v rámci sportovních reprezentací, obrátí se na
mezinárodní organizace a časopisy, které dosud používají politický název Česká republika –
Czech Republic.
HV ČGS osloví nakladatelství vydávající učebnice a další kartografická nakladatelství
s výzvou aby používali ve svých materiálech a mapách jednoslovné označení státu Česko –
Czechia.
Usnesení:
A. HV ČGS děkuje všem členům ČGS, kteří aktivně prosazují jednoslovný geografický
název země Česko – Czechia.
B. ČGS zašle členům, kteří se aktivně zabývají prosazením užívání geografického
pojmenováním naší země, dopis s poděkováním.
17 – 0 - 0
T: 30.5. 2016
Z: Janský, Perlín
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8. EUGEO 2017
Siwek
T. Siwek informoval o průběhu kongresu EUGEO 2016 a přípravě kongresu EUGEO 2017
Usnesení:
HV Schvaluje prof. Siwka jako zástupce ČGS ve vědeckém výboru konference EUGEO 2018
v Bruselu
17 – 0 – 0
9. Informace z poboček
předsedové poboček
Praha
Středoevropská konference historických geografů
srpen 31. 8. – 2. 9. 2016, přihlášeno cca 100 účastníků
Konference New Wave – mezinárodní PGS konference v květnu v Praze, cca 70 účastníků
Ostrava
Spolek studentů geografie – spolupráce s entitou EGEA
Kongres s Českou asociací geomorfologů asi 50 účastníků
10. Informace ze sekcí
Sociálně geografická sekce
Seminář Geografie dopravy – 3. ročník v Bratislavě, září 2016

předsedové sekcí

Sekce geografického vzdělávání
V lednu proběhlo zhodnocení aktivit sekce v roce 2015, pravidelné schůzky členů sekce se
konají v rámci projektu TAČR Strategie a cíle geografického vzdělávání,
Členové sekce spolupracují na přípravě testů školní gramotnosti ve spolupráci s ČŠI
Sekce historické geografie a environmentálních dějin
Sekce připravuje výše zmíněnou zářijovou konferenci
Tradiční lednová HG konference proběhne poslední středu v lednu 2017 na téma periferie
Sekce regionální geografie
V rámci Centra Historické geografie proběhne výstava Region v čase a prostoru, a výstava
bude také v rámci Výroční konference ČGS představena v Českých Budějovicích.
Polární sekce
17. zasedání za účasti českých polských a německých kolegů cca 25 účastníků se bude konat
pravidelně v listopadu 2016.
Sekce kartografie a geoinformatiky
konference Kartografie a krizové řízení proběhla 26. 2. 2016
11. Mezinárodní konference Migrace
Česká geografická společnost je jedním ze spolupořadatelů velké mezinárodní prestižní
konference mezinárodní sítě IMISCO s názvem 13. konference Migration and development
v termínu 30. 6. – 2. 7. 2017
Na konferenci se bude přítomno cca 500 účastníků a předpokládá se vystoupení nejvyšších
představitelů Česka. Konference je z hlediska finanční náročnosti samonosná a její organizace
nezatíží rozpočet ČGS.
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12. Různé
Ivan Bičík informoval o jednání Rady vědeckých společností, kam se snaží registrovat další
vědecká společnost s tématem kulturní a regionální geografie a ČGS se bude oficiálně
vyjadřovat k návrhu na přijetí této společnosti do RVS.
Prezident Janský dále informoval, že se potenciálně mohou stát členy RVS i další odborné
společnosti mezinárodního partnerství typu Česko - arabská společnost a další.
ČGS (Národní geografický komitét) musí požádat o podporu poplatků na členství
v mezinárodních společnostech, dosavadní podpora ze strany akademie není z účetních
důvodů možná.
MŠMT připravuje znovu další verzi klasifikace oborů v rámci oblastí vzdělávání a HV ČGS
bude sledovat další vývoj.
M. Janský navrhuje udělit na Výroční konferenci čestné členství některým zasloužilým
členům společnosti.
Usnesení
HV ČGS jmenuje stálou komisi pro udělení čestného členství ve složení prof. Siwek, doc.
Bičík a prof. Janský.
17 – 0 – 0
SGS a PřF UK v Bratislavě pořádá konferenci k výročí prof. Lukniše, kde ČGS bude
reprezentovat prof. Janský. Je nutné na jednání prověřit připravenost SGS pořádat v roce 2018
sjezd SGS společně se sjezdem ČGS na Slovensku.
Zapsal Perlín
Ověřil Janský, Fialová
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