Zápis z 8. jednání HV ČGS dne 28. 6. 2017 v Praze
účast:
Janský, Perlín, Fialová M, Svoboda, Kučera, Kopp, Zagoršček, Kapustová, Herber, Marada,
Havlíček, Chromý, Řezníčková, Kučerová, Kraft (zastupuje Vančuru)
revizní komise:
tajemník ČGS:
omluveni:
Hosté:

Kirchner
Fialová
Siwek, Čermák, Bláha, Kolejka, Kubíček, Janouch
Vilímek

Jednání bylo svoláno pozvánkou
Program jednání
1. Kontrola zápisu
2. Národní geografický komitét
3. Sjezd ČGS a Kongres SGS
4. Sponzoring
5. Jmenování redakční rady Geografických rozhledů
6. Edice Geographica
7. Časopisy ČGS
8. Dny geografie - příprava 2017
9. Studentská soutěž
10. Zeměpisná olympiáda
11. Geografický ústav
12. Informace z poboček
13. Informace ze sekcí
14. Různé

Janský, Perlín
Vilímek
Janský
Čermák
Pavlínek, Jančák
Drbohlav, Jelen, Perlín
Siwek
Jančák
Janský
předsedové poboček
předsedové sekcí

Do programu byl zařazen bod 2 Národní geografický komitét.
Ad 1 Kontrola zápisu
Zápis z 15.2. 20176 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.
Ad 2 Národní geografický komitét
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Národní geografický komitét zastupuje české geografy vůči IGU. Placení ročních příspěvků do
IGU bylo dříve zajištěno prostřednictvím AV ČR, v letošním roce AV ČR zaplatila tento
příspěvek naposled. V loňském roce byl příspěvek zaplacen na poslední chvíli a jen díky velké
obětavosti některých členů ČGS a složitém jednání mezi NGK a AV ČR.
Pro další roky je nutné, aby se Národní komitét stal součástí existující společnosti. Vzhledem
k personální provázanosti a spojitosti je proto účelné, aby činnost NGK byla zaštítěna ČGS.
NGK je dosud organizace sdružující geografické spolky a společnosti a vystupuje vůči IGU
jako jedna zastřešující národní organizace. Po institucionální garanci existence NGK ze strany
ČGS se pozice, členství a role jednotlivých členů NGK se nemění.
Usnesení:
HV ČGS schvaluje zařazení Národního geografického komitétu jako součásti ČGS. NGK je
zařazen jako odborná sekce ČGS pro zastupování u IGU.
HV ČGS ukládá R. Perlínovi a V. Vilímkovi zahájit jednání s AV ČR o transferu NGK.
15-0 -0
Ad 3 Sjezd ČGS a Kongres SGS
Kongres SGS a sjezd ČGS se bude konat od 5. 9. 2018 do 9. 9. 2018 v Bratislavě v budovách
Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského
V roce 2017 proběhne schůzka přípravného výboru k organizaci sjezdu za účasti zástupců
SGS a ČGS.
Zatím nejsou ze strany organizátorů splněny body:
 do poloviny února navrhne organizační tým SGS rámcovou strukturu programu
sjezdu SGS a ČGS,
 do konce května bude rámcová kostra programu konzultována s prezidentem ČGS a
dalšími pověřenými zástupci.
Tato jednání proběhnou pravděpodobně na podzim 2017 v Bratislavě.
HV ČGS je připraven, jakmile bude mít podrobnější informace od organizátorů sjezdu,
vyhlásit konání sjezdu ČGS v Bratislavě.

ad 4 Sponzoring
HV ČGS projednal podkladový materiál dr. Koppa a vedl k ní diskuzi. Prof. Janský zahájil
jednání se společností ArcData (ing Seidel) o možnosti sponzoringu.
Pokud chceme získat další sponzory na aktivity ČGS, je nutné poskytnout potenciálním
sponzorům prostor v publikacích a na webu ČGS. Jako jeden z podstatných bodů je nutné
provést aktualizaci webových stránek a proměnit jejich strukturu.
S. Kraft zahájí jednání o novém konceptu stránek ČGS do příštího jednání HV ČGS a bude o ní
informovat HV ČGS.

ad 5. Jmenování redakční rady Geografických rozhledů
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R. Perlín informoval o úspěšném ukončení jednání se společností P3K o vydávání časopisu
Geografické rozhledy, uzavření smlouvy a následně L. Jelen, šéfredaktor GR, představil
koncepci časopisu a složení nové RR GR. Diskutující ocenili složení RR ze zástupců různých
pracovišť.
Složení redakční rady Geografických rozhledů 2017–2018
Šéfredaktor
RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
PřF UK

Výkonný redaktor
RNDr. Miroslav Šifta

PřF UK

členové RR
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
doc. RNDr. Stanislav Kraft, Ph.D.
doc. RNDr. František Križan, PhD.
doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.
doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D.
Mgr. Tereza Aubrechtová
PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.
RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D.
RNDr. Martin Hanus, Ph.D.
RNDr. Klára Hulíková, Ph.D.
Mgr. Petr Karas
RNDr. Marek Křížek, Ph.D.
RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
RNDr. Jan Kopp, Ph.D.
RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D.
RNDr. Jakub Lysák, Ph.D.
RNDr. Jiří Martínek Ph.D.
RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D.
RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.

Ped f. MU
Ped f. JU
PrF UK, Bratislava
ESF MU
PřF UK
PřF UJEP
PřF OU
PřF UJEP
PřF UK
PřF UPOL
PřF UK
PřF UK
P3K
PřF UK
PřF OU
EF ZČU
PřF UJEP
PřF UK
Historický ústav AV
PřF UK/ PřF UJEP
Ped.f. JU
PřF UK
PřF UK

Usnesení:
HV ČGS schvaluje členy redakční rady Geografických rozhledů v uvedeném složení.
15 - 0 - 0
Následně L. Jelen a společně s M. Šiftou informovali o přípravách nového čísla a celého
ročníku 2017/2018 GR.
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ad. 6 Edice Geographica
V edici Geographica vychází v roce 2017 dvě nové monografie. První publikace je po
recenzním řízení a v přípravě do tisku, druhá kniha je v současné době k přepracování u
autorů textu po recenzním řízení.
Prof. Janský upozornil na význam vydávání kvalitních monografií pro rozvoj oboru.
Náklady ČGS na zajištění činnosti ediční řady Geographica jsou pouze v poštovném na
povinné výtisky.

ad 7. Časopisy ČGS
WoS publikoval nové hodnoty Impact factoru. Pro rok 2017 je nově stanoven Impact
časopisu Geografie na hodnotu 0,580
Dnes vyšlo číslo 2/2017, číslo 3/2017 je připraveno po recenzním řízení a číslo 4/2017 je
připraveno jako výstup z konference IMISCOE. Články budou od hlavních řečníků konference
Za rok 2017 došlo do redakce 33 článků, z toho celkem 17 článků je dále v recenzním řízení,
další články jsou odmítnuty pro nízkou kvalitu příspěvků.
Redakční rada připravuje spuštění nového webu geografie.cz, nový web bude sloužit jako
informační a komunikační portál pro autory.
R. Perlín se pokouší zajistit DOI, zatím se nedaří tuto službu zajistit.
HV ČGS diskutoval o možnosti postupného snižování nákladu tištěné verze a přechodu na
elektronickou distribuci a tím snížit náklady na tisk a poštovné.
Na základě jednání s P3K je možné nahradit pro členy ČGS Geografii za GR.
Usnesení:
HV ČGS souhlasí s možností volby členů ČGS, který časopis z nabídky Geografie a Geografické
rozhledy mohou dostávat v rámci členství v ČGS a to za předpokladu souhlasu P3K.
15 – 0 - 0
Tato volba proběhne v rámci vypořádání členského příspěvku na rok 2018.
Informace ČGS
R. Perlín informoval o vydávání časopisu Informace ČGS. Časopis se potýká s nedostatkem
původních článků. Pro číslo 2/2017 (říjen) je připraven pouze jeden odborný článek. Naopak
redakce dostává velké množství informací, recenzí nově vydaných knih a dalších textů o
aktivitách geografické obce.

ad 8 Studentská soutěž
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Studentská soutěž prohne dne 13.10 2017 na Ped f. MU Brno, hlavní organizátor je doc.
Knecht, soutěž se bude konat v rámci 25. středoevropské konference
Termín pro zaslání přihlášek je do 20.9. 2017. Do 30.6. bude zaslán na pracoviště
informativní dopis s technickými informacemi, podrobné věcné informace mají koordinátoři
soutěže již dříve.
V současné době je za každou pobočku ČGS jasně vymezený koordinátor, který by měl
pracovat dlouhodobě. Garant soutěže dr. Jančák s jednotlivými koordinátory spolupracuje a
informuje je o podmínkách soutěže.
Ad 9 Dny geografie
Dny geografie proběhnou v termínu 13- 24.11 2017. HV ČGS doporučuje jednotlivým
pracovištím zapojit se do aktivit v rámci Dnů geografie a informovat prostřednictvím webu
Dnů geografie o aktivitách a na jejich pracovištích.
HV ČGS žádá prof. Siwka o koordinaci a sdílení informací o aktivitách mezi geografickými
pracovišti.

ad 10 Zeměpisná olympiáda
Zeměpisná olympiáda proběhla, nyní probíhá příprava na mezinárodní kolo. Celostátní kolo
zeměpisné olympiády bylo velmi výrazně oceněno.
Bohužel z minulých celostátních kol se téměř nikdo nehlásí do běžného bakalářského studia.
ČGS doporučuje jednotlivým pracovištím zařadit benefity v rámci přijímacího řízení pro
úspěšné absolventy zeměpisné olympiády.
Zeměpisná olympiáda má velmi významný dopad nejen na úspěšné studenty, ale také i na
středoškolské pedagogy, kteří se účastní krajských a celostátních kol.
HV ČGS doporučuje pokračovat v úspěšné další medializaci ZO a oslovit studijní poradce na
středních školách.
ad 11 Geografický ústav
Zatím neproběhlo žádné další jednání pracovní skupiny proděkana Ouředníčka k tomuto
jednání.

ad 12 Informace z poboček
Pražská pobočka – poděkování ČGS za podporu konference EGEA a New Wave
Liberecká pobočka
22. kartografická konference 6-8.9. 2017
Západočeská pobočka zorganizovala workshop k výročí cesty Hanzelky a Zikmunda do Afriky.
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ad 13 Informace ze sekcí
Sekce Historické geografické geografie a environmentálních dějin
V lednu proběhne 14. historicko geografická konference na téma Hranice a vznik ČSR
V únoru 2018 proběhne středoevropská konference na téma Militární krajina
Socioekonomická sekce ve spolupráci s Pražskou pobočkou uspořádala úspěšný seminář o
dopravě
Sekce geografického vzdělávání se setkává pravidelně v lednu. Proběhlo jednání na MŠMT
k zajištění výzkumu demografického složení učitelů zeměpisu na školách. Výzkum zatím
neproběhl. Členové sekce spolupracují na projektu, jehož výsledkem je certifikovaná
metodiky výuky zeměpisu.
Doc. Marada se stal členem týmu komise geografického vzdělávání IGU pro vznik týmu
k ověřování úrovně geografického vzdělávání.

Obnova Akademického odboru ČGS, tedy studentské sekce na platformě aktivních
pořadatelů konference EGEA je v jednání, které ovšem málo pokročilo. Zájemci nevyjádřili
jasný souhlas a ani jasný nesouhlas
ad 14 Různé
HV ČGS vyslovuje upřímnou soustrast Slovenské geografické společnosti, Katedře
regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny, PrF UK a všem slovenským geografům
k úmrtí vynikajícího regionálního geografa, kolegy a kamaráda prof. RNDr. Viliama Lauka,
CSc.
HV ČGS podporuje vstup Kartografické společnosti do Rady vědeckých společností.
Česká asociace geomorfologů má nové vedení a nové vedení si klade za cíl propojovat ČGS a
ČAG.
HV ČGS podporuje spolupráci příbuzných oborů a vědeckých společností a nabízí pro
spolupráci platformy ČGS pro zveřejňování informací, nabídek, pozvánek ČAG.
Příští jednání HV ČGS proběhne v druhém týdnu října v Praze nebo v Brně. Problém je
souběh s konferencí Nitra - Brno
Zapsal:
Ověřili:

Perlín
Janský, Fialová
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