Zápis z 2. jednání HV ČGS ze dne
21.1. 2015 v Praze

Jednání bylo svoláno pozvánkou
Návrh programu
1. Kontrola zápisu
2. Časopisy vydávané ČGS
3. Zhodnocení Týdne geografie 2014
4. Příprava Týdne geografie 2015
5. Informace z poboček
6. Informace ze sekcí
7. Návrh rozpočtu na rok 2015
8. Poděkování za kolektivní členství a individuální podporu
9. Plánované konference a semináře
10. Různé

Janský, Perlín
Janský, Perlín, Bičík
Janský
Kučerová, Řezníčková
předsedové poboček
předsedové sekcí
Čermák

Jednání zahájil a řídil prezident prof. Janský.
body č. 8 a 9 byly zařazeny do programu na základě návrhu R. Perlína
hlasování 12 - 0 - 0, návrh byl přijat
1. Kontrola zápisu
Janský , Perlín
Kontrolu zápis provedl R.Perlín, z posledního zápisu nevyplynuly žádné úkoly.
2. Časopisy vydávané ČGS
Janský, Perlín , Bičík
Změny předsedy RR Geografie Janský – Drbohlav
Informace ČGS
R. Perlín informoval o stavu časopisu Informace ČGS, časopis je v dobré kondici, pravidelně
vychází a byl zařazen na seznam RVVI.
R. Perlín poděkoval odstupující výkonné redaktorce S.R. Kučerové
Na návrh R. Perlína HV ČGS schválil

S.R. Kučerovou jako členku RR IČGS

T. Oršuláka – z pozice UJEP na Gymnázium Kadaň

Hana Svobodová jako členku RR IČGS – nahradí Aleše Rudu v RR

výkonnou redaktorku Hanu Bednářovou
hlasování 12 - 0 - 0, návrh byl přijat
Geografické rozhledy.
Časopis byl také zařazen na seznam RVVI, v současné době se potýká se snížením nákladu, jako
velký problém je pociťována konkurence časopisu Dnešní svět, obtížný marketing pro školy při
současném snižování rozpočtu škol.
Časopis by měl mít nadstavbu na webu a elektronickou podporu.
Velmi oceňujeme tematické zaměření každého čísla, členové HV ČGS jsou vyzváni, aby navrhli
tematické zaměření čísla například v souvislosti s připravovanými konferencemi.

1

Geografie
Změny v RR, funkce prezidenta by se neměla kumulovat s funkcí šéfredaktora.
Návrhy na funkci šéfredaktora
Doc. Drbohlav
Prof. Brázdil - nepřijal nominaci
Jmenování prof. Janského jako člena RR
RR i nadále diskutuje o možnosti převedení časopisu pouze do angličtiny.
Publikované články jsou automaticky prokliknuty z databáze WoS.
Usnesení:
HV ČGS jmenuje počínaje od čísla 1/2015 šéfredaktorem doc. Drbohlava
HV ČGS jmenuje tři zástupce šéfredaktora: doc. Blažek, prof. Brázdil, prof. Voženílek
HV ČGS jmenuje členy RR Geografie: prof. Janského, prof. Jordana (Universität Wien), doc.
Pánka, PřF Ostravské univerzity
HV ČGS doporučuje posílit RR Geografie o odborníka z oblasti geografického vzdělávání.
R. Perlín prověří zařazení Geografie do seznamu RVVI
hlasování 13 - 0 - 0, návrh byl přijat
3. Zhodnocení Týdne geografie 2014
Janský
Prezident ČGS zhodnotil Týden geografie na geografických pracovištích v ČR a velmi ocenil
především skutečnost, že "Týden geografie" vznikl již v roce 2006 na UJEP v Ústí nad Labem.
Týden geografie odpovídá aktivitám společnosti National Geographic Society - Geography
Awareness Day
Také existuje Day of geography – což odpovídá Dnu geografie
Další akcí je den GIS, organizovaný společností ESRI, prezentace ARCDATA Praha, konference
uživatelů produktů ESRI.
Příští ročník je nutné rozhodnout, ke které z mezinárodních aktivit se připojíme, všechny akce
se konají zpravidla v třetím týdnu listopadu. Ke zhodnocení Týdne geografie vystoupili
jednotliví organizátoři programu Týdne geografie. Ze všech akcí byla vydána tisková zpráva,
která byla distribuována mediím. Mediální ohlas byl na ČT 1 a ČT 24 v rámci zpravodajských
relací (Studio 6, opakovaně několikrát na ČT 24, hlavní zpravodajská relace) a v dalších
pořadech.
Problémem je koncentrace prezentačních akci vědy a výzkumu na podzim. Týden geografie
následuje po Noci vědců a Týdnu vědy.
Usnesení
Prezident ČGS napíše poděkování organizátorům "Týdne geografie 2014" s žádostí o ocenění
organizátorů
Z: Prezident
T: Ihned
hlasování 13 -0 -0, návrh byl přijat
HV ČGS děkuje všem, kteří se zapojili do organizace Týdne geografie. Hlavní poděkování patří
zakladatelům tohoto projektu z katedry geografie na PřF UJEP Ústí nad Labem.
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4.

Příprava Týdne geografie 2015

Kučerová, Řezníčková

Týden geografie – Dny geografie se budou organizovat v listopadu pod názvem "Dny
geografie" na všech pracovištích ve stejném termínu, do akce je možné zapojit i střední a
základní školy, které mohou pod naší záštitou organizovat i Den geografie na konkrétní škole
případně GIS Day.
Bude nutné vytvořit web Dnů geografie pod platformou geography.cz
Je možné oslovit všechny střední školy především regionálně na základě osobních kontaktů a
známosti v regionu, kde jednotliví členové působí.
Je možné navrhnout sjednocující téma Dnů geografie, které ale není závazné.
Dny geografie jsou organizovány pro všechny skupiny veřejnosti, tedy nejen pro studenty
základních a středních škol.
Usnesení
HV ČGS rozhodl, že v roce 2015 budou pod záštitou ČGS zorganizovány Dny geografie.
HV ČGS vypracuje návrh loga, které bude sjednocovat všechny aktivity Dnů geografie.
Logo Dnů geografie bude vycházet z loga ČGS.
Z:
Kučerová, Bláha
T:
do 30.6. 2015
Termín Dnů geografie je navržen na 3.-4. týden listopadu 2015 v závislosti na státním svátku
17.11.
Prezidium HV ČGS po dohodě s jednotlivými členy HV bude jmenovat hlavního koordinátora
akce Dnů geografie.
T: 31.3. 2015
hlasování 13 -0 -0, návrh byl přijat

5.
6.

7.

Informace z poboček
předsedové poboček
Přítomní předsedové poboček informovali o aktivitách poboček.
Informace ze sekcí
předsedové sekcí
Sekce geografického vzdělávání se zapojila do připomínkování deklarace geogr.
vzdělávání, která vznikla na půdě komise geografického vzdělávání IGU.
Sekce se sešla na jednání v ČB v listopadu 2014.
Další sekce informovaly o připravovaných seminářích a konferencích.
Návrh rozpočtu na rok 2015
Čermák
Hospodář ČGS Zd. Čermák připravil návrh rozpočtu ČGS a seznámil se stavem hospodaření
ČGS. V roce 2014 se zvýšily úspory ČGS.
Návrh rozpočtu vychází ze stavu 2014
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Rozpočet České geografické společnosti na rok 2015
náklady (v výnosy
tis.)
(v tis.)

číslo položky

název

501.100

SPOTRĚBA - MATERIÁLU

501.500

SPOTRĚBA - TISK ČASOPISU

513.100

REPRE FOND

518.100

SLUŽBY - SOUVISEJÍCÍ S ČASOPISY

518.500

SLUŽBY - POŠTOVNÉ

35

518.600

SLUŽBY - ÚČETNÍ

58

521.100

MZDOVÉ NÁKLADY

602.200

TRŽBY SLUŽBY - ČCASOPISY

200

602.300

TRŽBY - REKLAMA, PROPAGACE

150

604.100

TRŽBY - PRODEJ KNIH

604.200

TRŽBY - PRODEJ ČASOPISU

684.100

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

300

691.100

DOTACE

250

20
450
10
260

100

5
30

Celkem

933

935

hlasování 13 -0 -0, návrh byl přijat
8. Poděkování za kolektivní členství a individuální podporu
Prezident B. Janský společně s R. Perlínem a D. Fialovou jmenovitě poděkovali všem
pracovištím, které zaslaly příspěvek kolektivního člena společnosti, jmenovitě pak děkujeme
prof. Siwkovi za finanční dar a prof. Wokounovi a doc. Dokoupilovi za finanční příspěvek.
9. Plánované konference a semináře
Sekce FG pořádá 32. ročník konference Fyziockogeografické sekce v Brně ve dnech
4. -5. 2. 2015.
Sekce historické geografie a environmentálních dějin pořádá konferenci v Praze dne 28.1.
2015
Konference "Venkov 2015" ve spolupráci s Pražskou středočeskou pobočkou ve čtvrtek 5.2.
2015.
Česko – Polsko – Slovenské geografické seminárium se koná 1.- 3. 6. 2015 v Litomyšli.
Další akce jsou průběžně zveřejňovány na webu společnosti a v newslettru.
10. Různé
Informace o zařazení geografických oborů do systému oborů podle návrhu nového
vysokoškolského zákona. V současné době MŠMT opět obnovilo práci na přípravě zákona o
vysokých školách včetně vymezení jednotlivých studijních oborů.
Hlavní výbor ČGS přijal usnesení k zařazení oboru do Seznamu studijních oborů.
Usnesení HV ČGS:
Hlavní výbor ČGS žádá MŠMT ČR, aby doplnilo do prováděcí vyhlášky k zákonu o vysokých
školách do části Seznam studijním oborů do části 32. Vědy o Zemi jako "Stěžejní tematické
okruhy" následující obory:
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Sociální a ekonomická geografie
Regionální a politická geografie
Geodemografie
Kartografie a geoinformatika
hlasování 13 -0 -0, návrh byl přijat

Různé 10.2.
Sekce geografického vzdělávání doporučuje formální proměnu webu ČGS.
Je možné to objednat za cca 15 000 Kč.
HV se obrátí na sekce a pobočky, aby se vyjádřily k možnosti potenciálních změn webu s tím,
aby navrhly konkrétní úpravy.
Různé 10.3.
Ve dnech 30.8. - 2.9. 2015 se bude konat konference Evropské asociace geografických
společností EUGEO v Budapešti, kde mohou pozvat jednoho mladého geografa do 35 let, člena
ČGS. Konference je pro jednoho člena se zajištěným financováním ve výši 250 €.
Různé 10.4
Prezident prof. Janský informoval o setkání prezidentů geografických společností v Moskvě.
Podrobnější informace bude podána na příštím zasedání HV ČGS.
Různé 10.5.
R. Perlín informoval o vyplnění výroční zprávy Rady vědeckých společností, kam jsou zařazeny
časopisy, týden geografie, sjezd, kniha 120 let geografie a další hlavní výstupy.
Další zasedání HV ČGS se uskuteční v květnu. Termín bude včas upřesněn
Zapsal:

Schválil:

Radim Perlín, vědecký tajemník ČGS

Bohumír Janský, prezident ČGS
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