Zápis z 10. jednání HV ČGS dne 19. 6. 2018 v Praze
účast: Bláha, Čermák, Drbohlav, D. Fialová, Havlíček, Herber, Chromý, Janský, L.Jelen, Kapustová,
Kolejka, Kopp, Kraft, Kubíček, Kučera, Kučerová, Perlín, Řezníčková, Siwek, Zágoršek
revizní komise:
tajemník ČGS:
omluveni:
Hosté:

Kirchner
D. Fialová
M. Fialová, Kubíček, Marada, Vilímek, Svoboda
J. Jelen

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu
Janský, Perlín
2. Zpráva z volebních zasedání poboček předsedové poboček
3. Návrhy na čestné členství
4. Nominace do orgánů ČGS
5. Příprava sjezdu ČGS
Janský, Perlín
6. Studentská soutěž
7. Edice Geographica
Jančák
8. Časopisy ČGS
Drbohlav, L. Jelen, Perlín
9. Web Geography.cz
10. Dny geografie
Siwek
11. Zeměpisná olympiáda
J. Jelen
12. Různé
1. Kontrola zápisu
Janský, Perlín
Zápis z ledna 23.1. 2018 byl řádně rozeslán všem členům HV ČGS, k zápisu nepřišly žádné
poznámky. Zápis je zavěšen na webu ČGS.
Jednotlivé body jsou průběžně plněny nebo jsou předmětem projednání na tomto zasedání HV
ČGS.
Jednání se SGS proběhlo v únoru 2018
2. Zpráva z volebních zasedání poboček předsedové poboček
Předsedové poboček ČGS informovali o průběhu zasedání pobočky a případných změnách ve
vedení poboček.
Pražská – středočeská pobočka se sejde 27.6. a na předsedu pobočky bude navržen R.Perlín
Moravskoslezská pobočka
Kapustová, Sivek a vědecký tajemník V. Kopeček
Jihočeská pobočka se sejde v posledním týdnu června
Západočeská pobočka
předseda Kopp, místopř. Čechurová
Severočeská jednání
v listopadu
Liberecká obnovila svoje orgány před nedávnem, žádné změny nejsou
Jihomoravská se sejde na podzim, zatím neplánuje žádné změny.
Středomoravská neplánuje personální změny, členská schůze proběhne v srpnu

Pražská – středočeská
Jihočeská
Západočeská
Severočeská
Liberecká
Hradecká
Jihomoravská
Středomoravská
Moravsko-slezská
Sociální geografie
Fyzické geografie
Regionální geografie
Sekce kartografie
Historické geografie
Aplikované geografie
Polární geografie
Vzdělávání

Kučera
Vančura
Kopp
Bláha
Zágoršek
????
Kolejka
Smolová
Kapustová
Marada
?????
Havlíček
Kubíček
Chromý
Zágoršček
Janouch
Řezníčková

Na vedení sekce fyzické geografie rezignoval Vl. Herber.
3. Návrhy na čestné členství
Pražská středočeská pobočka doporučuje udělit čestné členství Jaroslavu a Aleně Klempířovým za
neúnavnou propagaci geografie a neutuchající lásku k cestování. A a J. Klempířovi vydali velmi
žádanou knihu Grónsko (nakladatelství Olympia), seznamují na řadě přednášek a výstav s životem
obyvatel v Grónsku a objevují a publikují neznámé vazby mezi Českými (Moravskými) bratry a
Grónskem po 30. leté válce.
Jihomoravská pobočka doporučuje udělit čestné členství panu Ing. Radan Květ, CSc. Stále aktivní
člen společnosti, oslavil 90. let, aktivně se zapojuje do spolkového života, stále publikačně aktivní.
dále HV ČGS zvažuje udělit čestné členství
Andrzej Kovalczyk
Prof. Jozef Mládek
HV ČGS žádá členy HV, aby případná doporučení na udělení čestného členství, byla předána
předsednictvu nejpozději do konce srpna 2018.
4. Nominace do orgánů ČGS
Jednotliví členové HV ČGS se vyjádřili k nominaci na členy HV ČGS
R. Perlín potvrdil, že se nebude ucházet o funkce vědeckého tajemníka ČGS
Členy HV budou navrženy jako ex offo zástupci časopisů a ediční řady a zástupce ZO.
P. Chromý navrhuje, aby byl navržen druhý víceprezident pro komunikaci s pobočkami a sekcemi.
Prezident
Víceprezident zahraniční
Víceprezident domácí
Vědecký tajemník
Hospodář

Siwek

Čermák

Zástupce komitétu
Studentské soutěže
Předseda RK
Členové RK

Vilímek
J. Jelen
Kirchner
Fňukal, ?????

HV ČGS žádá pobočky sekce a jednotlivé členy HV aby navrhli přímo volené členy HV nejpozději
do konce srpna 2018. Nominace budou projednány na posledním jednání HV ČGS v září
v Bratislavě.
Na sjezdu dojde dále k úpravě změny stanov tak, aby členy hlavního výboru ex offo byli také
šéfredaktoři časopisů vydávaných HV ČGS a ediční řady Geographica.
5. Příprava sjezdu ČGS

Janský, Perlín

Po jednání s kolegy ze Slovenska je fixován časový rámec průběhu sjezdu
HV ČGS proběhne v pondělí večer před zahájením sjezdu
V plenárním vystoupení vystoupí Siwek a Matlovič. Dále vystoupí 2 slovenští geografové v plenární
sekci a dva čeští geografové jeden z FG oblasti a jeden SG nebo Kartograf. HV osloví Vl. Baara na
vystoupení na téma pozici střední Evropy.
Sjezd je zahájen v úterý odpoledne
Pondělí večer HV ČGS od 19:00

6. Studentská soutěž
Po rezignaci V. Jančáka na organizaci studentské soutěže není jasné, kdo zajistí studentskou soutěž na
sjezdu v Bratislavě.
Organizaci soutěže zajistí J. Jelen nejpozději do 22.6. musí odejít dopisy na pracoviště
7. Edice Geographica

Jančák

8. Časopisy ČGS

Drbohlav, L. Jelen, Perlín

Geografie
Časopis pravidelně vychází v čísle cca 5-6 článků, v časopise roste podíl anglických článků nyní cca 70
%. RR přijala nabídku na monotématické číslo z mezinárodní kartografického kongresu v Tokiu. Toto
číslo by mělo být 2/2019, všechny články musí projít standardním recenzním řízením.
Webové stránky jsou spuštěny, v létě bude další modernizace webu, vyhledávání textu podle
klíčových slov a poloautomatický redakční systém. Součástí webu je samostatný interní redakční
systém pouze pro členy RR. Náklady na modernizaci byly cca 20 000 a další náklady se předpokládají
ve výši 5- 7 tis Kč. Redakční doba je cca 6-7 měsíců.
Časopis přechází na systém Open access, tedy na systém, že budou všichni platit 7000 Kč, a RR si
podmiňuje právo prominout tento poplatek.
RR žádá HV, aby provedl administraci zajištění DOI pro časopis.
Geografické rozhledy
V roce 2017/2018 byl přelomový pro časopis, došlo k změně RR, změně layoutu a změně vydavatele.
Dále došlo k právu volby členů společnosti vybrat si časopis, časopis zlepšil svoji image, zvýšila se i
četnost a počet odběratelů. Současné době je počet odběratelů cca 1200 platících předplatitelů
Hlavním problémem byl distributor, po okamžité výpovědi došlo ke změně a nyní nový distributor
spolupracuje velmi dobře. Nový distributor je společnost SEND, kde se výrazně snížila chybovost. Do

nového ročníku je stanoveno 5 témat a časopis se obsahově plní.

Na webu je vytvořen archiv GR, kde funguje vyhledávání podle klíčových slov. Archiv je skvělou
platformou pro získávání informací a pokrývá veškerou historii GR od počátku vydávání časopisu.
HV děkuje RR GR za zpracování archivu článků v GR
GR potřebuje zaplatit hosting v řádu 500 Kč ročně a případně údržbu v řádu 1000 Kč ročně. RR
připraví leták formátu A4, který bude distribuovat jako pdf a přes HV ČGS bude tento leták
distribuován na pracoviště.
Informace ČGS
Pravidelně vycházejí a v současnosti mají dostatek odborných článků, které probíhají standardním
recenzním řízením. Redakce stále řeší velký rozsah dalších textů, jako jsou recenze knih a zprávy
z konferencí.

9. Web Geography.cz
S. Kraft představil informační architekturu a návrh grafického designu nového webu ČGS. Návrh
vychází z požadavků a doporučení vznesených pracovní skupinou pro tvorbu nového webu ČGS. V
této souvislosti požádal členy HV ČGS o vyjádření se k daným návrhům a zaslání případných
připomínek na adresu kraft@pf.jcu.cz. Na následujících odkazech naleznete jak grafický design webu
(https://yodo.cz/klienti/geography/homepage.jpg), tak informační architekturu nového webu
(https://yodo.cz/klienti/geography/architektura.png).

Vzhledem k dodržování naplánovaného harmonogramu je třeba připomínky dodat do 30 . 6. 2018 s
tím, aby byl web na konci srpna 2018 již plně funkční.
10. Dny geografie
Siwek
Dny geografie poběží ve stejném rozsahu a ve stejném termínu jako v loňském roce.
Je nutné stanovit časový rámec. HV ČGS plánuje jako hlavní termín Dnů geografie od 12. 11. do
23.11. 2018,. tedy 3 a 4. týden v listopadu
11. Zeměpisná olympiáda

J. Jelen

Hlavní garant soutěže přednesl obsáhlou zprávu o průběhu ZO ve školním roce 2017/18 Zeměpisná
olympiáda i dále postupně roste, získává více pozornosti a tím i sponzorů a je v současné době velmi
reprezentativní soutěží a výkladní skříní moderní geografie. HV ČGS děkuje organizátorům soutěže za
velmi dobře odvedenou práci.
Podrobnosti o zeměpisné olympiádě jsou uvedeny v příloze k zápisu
12. Různé
Výroční konference proběhne v Plzni od pondělí 7.9. 2020
V létě 2020 proběhne v Česku pre konference sekce geografického vzdělávání IGU.

Zapsal: Perlín
Ověřil: Janský

Příloha
Zpráva o průběhu 20. ročníku Zeměpisné olympiády

Ve školním roce 2017/2018 probíhá jubilejní 20. ročník Zeměpisné olympiády. Velmi se osvědčil model,
kdy jednotlivé soutěžní kategorie garantují různá geografická pracoviště (Č. Budějovice, Brno, Ústí nad
Labem, Praha). Na celostátní kolo se na půdu Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy sjelo ve dnech
23. – 24. dubna 2018 přes 100 účastníků (soutěžící kategorií C a D + účastníci doplňkové soutěže
o nejlepší mapu + učitelé), pro které byl připraven bohatý program. Celostátní kolo obdrželo významné
záštity (rektor UK, radní hl. města Prahy, prezident ČGS, starosta města Jílové u Prahy a další), soutěž
finančně i materiálně podpořilo přes 15 sponzorů a zpráva o konání byla zveřejněna v několika různých
médiích (Český rozhlas, Novinky.cz, Jílovské noviny a další). Výraznou roli v propagaci soutěže hrají
webové stránky (www.zemepisnaolympiada.cz), které jen za prvních 5 měsíců roku 2018 zaznamenaly
přes 32 000 přístupů.
Během léta nás čeká jednak soustředění a letní geografická škola pro vítěze celostátního kola a dále
mezinárodní olympiády iGEO (Kanada) a IESO (Thajsko). Do dalšího roku je plánováno pokračování
v úspěšně navázaných sponzorství a zároveň oslovování nových partnerů (již nyní je vyjednána
podpora několika významných firem). Důležité je především udržení stabilního týmu a zajištění jeho
adekvátního financování jednotlivými pracovišti a také posílení pozice hlavního organizačního garanta,
resp. zajištění minimálně jednoho dalšího pracovníka (např. na pozici tajemníka olympiády).
Zeměpisná olympiáda je významnou soutěží seznamující žáky základních a středních škol s oborem
geografie a zároveň umožňuje přijetí ke studiu na geografických oborech vysokých škol úspěšným
řešitelům celostátního kola v kategorii D bez přijímacích zkoušek.

RNDr. Jakub Jelen
hl. organizační garant

