Zápis z 9. jednání HV ČGS dne 23. 1. 2018 v Praze
účast: Bláha, Čermák, Drbohlav, M. Fialová , Havlíček, Herber, Chromý, Janouch, Janský, Jelen,
Kapustová, Kolejka, Kopp, Kraft, Kubíček, Kučera, Kučerová, Marada, Perlín, Řezníčková, Vilímek,
Siwek, Zagoršek
revizní komise:
tajemník ČGS:
omluveni:
Hosté:

Kirchner
D. Fialová
Smolová, Svoboda
Brus, J. Jelen, Nižňanský, Šifta

Návrh programu:
1. Kontrola zápisu
2. Sjezd ČGS a Kongres SGS
3. Kongres EUGEO 2021
4. Zpráva o hospodaření, sponzoring
5. Založení sekce Aplikované geografie
6. Výroční zpráva RVS
7. Webové stránky
8. Edice Geographica
9. Časopisy ČGS
10. Dny geografie - vyhodnocení 2017
11. Studentská soutěž
12. Zeměpisná olympiáda
13. Informace z NGK
14. Informace z poboček a sekcí
15. Různé

Janský, Perlín
Janský
Siwek
Čermák
Perlín, Zágoršek
Perlín, Fialová
Kraft
Pavlínek, Jančák
Drbohlav, L. Jelen, Perlín
Siwek
Jančák
J. Jelen
Vilímek
předsedové poboček a sekcí

1. Kontrola zápisu
Janský, Perlín
Zápis z 28. 6. 2017 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.
AV ČR byla seznámena s tím, že Národní geografický komitét (NGK) se stal součástí České
geografické společnosti a zajistila platby vůči IGU.
Jednání se SGS se na podzim neuskutečnilo a uskuteční se v průběhu února.
zajistí Janský, Perlín

2. Sjezd ČGS a Kongres SGS

Janský

HV ČGS pověřuje R. Perlína a B. Janského aktivním jednáním se zástupci SGS ve věci zajištění
společného sjezdu ČGS a SGS v Bratislavě.
Termín 5.9. - 9.9. Bratislava (St – Ne).
HV ČGS žádá vedoucí pracovišť a poboček a sekcí, aby propagovali sjezd ČGS jako vrcholné
setkání českých a slovenských geografů.
Přihláška na sjezd by měla být otevřena k 1. 3. 2018 na základě jednání s pořadateli z PřF UK
Bratislava.
Návrhy na pořádání sekcí zaslat R. Perlínovi do konce února.
R. Perlín oznámil, že nebude v dalším volebním období kandidovat na funkci vědeckého
tajemníka ČGS.
3. Kongres EUGEO 2021

Siwek

EUGEO schválila pořádání kongresu EUGEO v Praze v roce 2021.
Kongres se bude konat v areálu Albertov a na dalším jednání HV ČGS jmenuje organizační tým
kongresu EUGEO.
Garantem kongresu vůči EUGEO je prof. Siwek.
4. Zpráva o hospodaření, sponzoring

Čermák

Doc. Čermák seznámil s vyhodnocením čerpání rozpočtu za rok 2017 a představil návrh rozpočtu
na rok 2018.
Kolektivní členství: HV ČGS děkuje všem pracovištím, která poskytla ČGS příspěvek kolektivního
člena. Tyto příspěvky slouží k zajištění hlavní činnosti ČGS a k vydávání časopisu Geografie.
Doc. Kirchner, předseda revizní komise, seznámil HV ČGS s kontrolou hospodaření ze strany
revizní komise a konstatoval, že účetnictví a evidence dokladů je vedena v pořádku. Zlepšuje se
platební kázeň členů ČGS.
Usnesení:
HV ČGS bere na vědomí zprávu o hospodaření ČGS v roce 2017.
HV ČGS bere na vědomí stanovisko Revizní komise k hospodaření ČGS.
HV ČGS schvaluje návrh rozpočtu na rok 2018.
HV ČGS děkuje všem pracovištím, která přispěla do rozpočtu ČGS formou kolektivního člena.
Pro:
Optická většina
proti:
0
zdržel se: 0
5. Založení sekce Aplikované geografie

Perlín, Zágoršek

Zaměření sekce ČGS Aplikovaná geografie
V rámci úsilí o poznávání, hledání a prosazování geografie při řešení praktických problémů se ve
více směrech etablovala i v ČR aplikovaná geografie (viz příloha 1). Na Technické univerzitě v Liberci
je více než desetiletí rozvíjen bakalářský program Aplikovaná geografie v úzké kooperaci
s institucemi regionu (Krajská hygienická stanice, Krajský úřad, firma HERE maps apod). Podobnou
spolupráci má více geografických pracovišť, ale vzájemná informovanost o možnostech aplikací
geografie chybí. Proto bychom chtěli zřídit sekci České geografické společnosti pro aplikovanou
geografii, která by byla především platformou pro výměnu zkušeností a nápadů, jak využít

geografie v praxi a jak (lépe) žádat o různé projekty ve spolupráci s praxí. Domníváme se, že
podobná platforma najde uplatnění i mezi stávajícími členy ČGS.
Hlavním zaměření budoucí sekce bude proto organizace pravidelných seminářů věnovaných
identifikaci a prezentaci problémů aplikované geografie a problémů různých institucí (veřejného,
vládního, nevládního i privátního sektoru) s geografickými aspekty přímo v regionech. Důležitou
součástí bude zabezpečení účasti odborníků z praxe na těchto setkáních z různých negeografických
institucí. Dobrým příkladem úspěšného spojení odborníků z praxe a akademiků může být například
workshop „Mapa a aplikovaná geografie“, který jsme pořádali jako doprovodnou akci 22.
Kartografické konference v Liberci.
Potenciální zakládající členové sekce a předpokládaný počet členů Sekce aplikované geografie ČGS
Založení sekce bude personálně pokryto členy Liberecké pobočky ČGS jmenovitě: doc. RNDr.
Kamilem Zágoršekem, Ph.D., doc. RNDr. Branislavem Nižnanským, CSc., Mgr. Jiřím Šmídou Ph.D.,
RNDr. Arturem Boháčem, Ph.D., RNDr. Františkem Murgašem, PhD., Mgr. Hynkem Bohmem, Ph.D.,
Mgr. Emilem Drápelou, Ph.D.
Členové Liberecké pobočky ČGS oslovili potenciální zájemce z řad ČGS i absolventy geografie
z praxe s dotazem ohledně jejich zájmu se podílet na založení a práci sekce. Svůj zájem o členství
v nové sekci už projevil např. dr. Petr Rumpel z Ostravské Univerzity. Na HV ČGS v lednu 2018 bude
představitel Liberecké pobočky informovat o dalších členech ČGS, kteří by měli zájem se na činnosti
sekce podílet.
Usnesení
HV ČGS schvaluje založení Sekce aplikované geografie ČGS a pověřuje doc. Zágoršeka vedením
sekce.
Pro optická většina,
proti 0,
zdržel se 1
6. Výroční zpráva RVS
Perlín, Fialová
R. Perlín a D. Fialová velmi děkují pobočkám a sekcím za zaslání dílčích výročních zpráv. Výroční
zpráva je zpracována v systému RVS a jsou v ní uvedeny vydávané časopisy, konference a
semináře, webové stránky, přednášky a všechny další aktivity ČGS včetně akcí jednotlivých
poboček.
Výroční zpráva bude dokončena k 26. 1. 2018 a předána RVS k dalšímu zpracování a hodnocení.
ČGS patří dlouhodobě mezi největší a nejaktivnější vědecké společnosti a má také jeden
z nejvyšších ročních příspěvků na činnost. Proto je nutné vypracovat a odevzdat i kvalitní výroční
zprávu o činnosti.
Doc. Ivan Bičík, zástupce ČGS v Radě vědeckých společností, zvažuje, že nebude kandidovat na
další období. HV ČGS by mohl navrhnout dalšího kandidáta do tohoto orgánu. HV ČGS žádá doc.
Bičíka, aby ČGS i nadále zastupoval ve výkonné radě RVS.
7. Webové stránky

Kraft

St. Kraft připravil analýzu webu geography.cz, která konstatuje celou řadu formálních a
technických nedostatků stránky ČGS. Jihočeská pobočka financovala tuto analýzu jako příspěvek
kolektivního člena. Doc. Kraft navrhl další postup. Částka na realizaci nového webu je podle
tohoto návrhu v částce 60 000 – 80 000 Kč.
HV ČGS souhlasí s investováním částky max. 70 000 do modernizace webové stránky.
HV sestaví pracovní skupinu, osloví zájemce a vybere zpracovatele nové podoby webové stránky
ve složení Kraft, Jelen J., Bláha, Šifta, která doporučí uzavření smlouvy s konkrétním
dodavatelem, smlouvu následně uzavře prezident ČGS.

HV ČGS konstatuje, že velmi klesá zájem jednotlivých poboček a sekcí ale i jednotlivých pracovišť
informovat o aktivitách geografické obce na webu ČGS. HV ČGS doporučuje všem organizátorům
seminářů, setkání, kongresů nebo dalších geografických aktivit, aby inzerovali svoje aktivity i
prostřednictvím webové stránky ČGS.
V současné době se také dokončují webové stránky geografie.cz, které budou sloužit jako
webové stránky časopisu Geografie.
8. Edice Geographica
Pavlínek, Jančák
V roce 2017 nevyšla žádná kniha, nyní je v korekturách jedna kniha a další je po recenzích a vyjde
také v roce 2018.
9. Časopisy ČGS

Drbohlav, L. Jelen, Perlín

Geografie
Časopis vychází pravidelně a v daných termínech, za rok 2017 vyšlo 24 článků z toho 12 česky.
Časopis má i nadále přiděleno IF. 0,580
RR zvažuje nabídku monotématického čísla z mezinárodní kartografické konference v Japonsku
2019 (garant doc. Kubíček)
Číslo 4/2017 bylo vydáno jako monotématické číslo s příspěvky key note speakers z konference
IMISCOE.
Časopis připravuje nové webové stránky, které by měly být v pilotním provozu od 1.2. 2018 a to
včetně základního redakčního systému.
Délka recenzního řízení je v průměru roku 2017 6,4 měsíce. Tato doba není extrémně dlouhá a RR
se podařilo dobu recenzního řízení výrazně zkrátit.
RR časopisu dává k úvaze snížení nebo prominutí příspěvku z grantu zatím ve stanovené výši
7000 Kč. Z diskuze vyplynulo, že zatím není velká vůle zcela redukovat příspěvky za uveřejnění
poděkovaní projektu. K tomuto tématu se HV ČGS vrátí na dalším jednání a žádá RR Geografie,
aby připravila alternativní návrhy řešení, a to včetně zpoplatnění každého publikovaného článku
podobně jako je to v jiných open access časopisech.
Geografické rozhledy
Nová redakční rada pracuje od 1. 7. 2017, pravidelně se schází a pracuje. Velmi pozitivní ohlasy
jsou na novou grafickou úpravu časopisu.
Zvyšuje se počet předplatitelů, tedy o cca 200 výtisků, což je dílem propagace, dobře pracují nové
webové stránky, spolupráce s vydavatelem P3K je velmi dobrá.
GR zpracovaly webový archiv článků publikovaných v GR, který je k dispozici on-line.
Témata na ročník 2018/19 jsou:
č. 1
100 let republiky,
č. 2
Svět v obrazech,
č. 3
Pohyb,
č. 4
Jižní Asie
č. 5
Příroda ve službách člověka
Informace ČGS
Vycházejí 2x ročně, jsou dobře obsazeny články, redakce má ke zpracování velký počet knižních
recenzí a zpráv z výzkumu.
RR časopisu pracuje stabilně.
10. Dny geografie - vyhodnocení 2017

Siwek

Shrnutí: Dny geografie byly úspěšné, zatím není k dispozici shrnutí, v roce 2017 zhruba ve
stejném rozsahu jako v letech minulých, organizátoři byli vesměs spokojeni. Prezident prof.
Janský doplnil některé údaje a vyzval členy HVČGS, aby aktivně působili na svých pracovištích
z hlediska propagace geografie v regionech.
Dny geografie mají plnit roli zviditelnění pracovišť, ale také propagaci oboru jako celku. Obě role
by měla Česká geografická společnost plnit.
11. Studentská soutěž
Jančák
S. R. Kučerová informovala o soutěži, která proběhla v říjnu 2017 v Brně. Na soutěži se sešlo velké
množství prací (více než 30), které komise ve složení 3 lidí nemohla zpracovat. Příští soutěž
proběhne na Slovensku v rámci sjezdu ČGS a SGS.
Soutěž bude mít vlastní organizační řád, je nutné regulovat počet přihlášených prací. HV
doporučuje do soutěže zařadit max. 2 práce z každého pobočky ČGS. Důraz na organizační práci
pobočky bude posilovat její význam i vůči geografickým pracovištím v místě působení pobočky.
Usnesení:
HV souhlasí s vypracováním podrobného organizačního řádu a žádá organizační tým, aby ho po
jeho zpracování předložil ke schválení HV. Dále souhlasí, aby v této soutěži reprezentovali
každou pobočku dvě práce.
Pro optická většina,
proti 3,
zdržel se 1
12. Zeměpisná olympiáda
J. Jelen
Jakub Jelen informoval o 20. ročníku zeměpisné olympiády. Zeměpisná olympiáda pokračuje ve
velmi dobré propagaci oboru, ČGS je odborný garant soutěže, ZO spolupracuje s celou řadou
sponzorů a také se podílí na propagaci charitativního projektu MAAPPI.
Pořadatel ZO upozorňuje na velkou podfinancovanost ZO a žádá HV ČGS o posílení financování
ZO. HV ČGS doporučuje pořadatelům obrátit se na hostitelské instituce, které jsou garanty ZO, v
tomto cyklu tedy Geografickou sekci PřF UK. HV ČGS je připraven podpořit takový požadavek.
13. Informace z NGK
Vilímek
NGK zajišťuje volby v rámci IGU, NGK využije pro výroční zprávu pro RVS, NKG podpořil kolegu dr.
Hutha pro volby do IPCC panelu. Výsledek nominace zatím není znám.
14. Informace z poboček a sekcí
Hranice jako symbol tradicí – Historická sekce 24. 1. 2018
Venkov 2018 proběhne na PřF UK dne 1. 2. 2018
Konference sekce fyzické geografie 13. – 14. 2.2018
Militární a postmilitární krajiny 14. - 15. 2. 2018
Seminář Polární sekce – listopad 2018

předsedové poboček a sekcí

Cenu rektora Ostravské univerzity získal člen ČGS Tomáš Pánek z Moravskoslezské pobočky ČGS.
Afrika snů a skutečností: prezentace výstavy v Káhiře, Addis Ababě, v Jihoafrické republice
35. výroční konference Fyzickogeografické sekce v Brně 14. - 15. 2. 2018
18. výroční zasedání Polární sekce v roce 2017 a výstava 30. výroční Montrealského protokolu
15. Různé
HV ČGS vyzývá pobočky, aby navrhly čestné členy společnosti nebo spolupracující světové
geografy, kteří se dlouhodobě věnují spolupráci nebo výzkumu v Česku. Tento návrh bude sloužit
jako podklad pro jednání HV ČGS. HV předpokládá ocenění max. 3 významných osobností české
ale i světové geografie.

Zapsal: Perlín
Ověřil: Janský

