Zápis z jednání HV ČGS 27.8. 2014
Slavnostní jednání HV ČGS v rezidenci primátora
Účast:
Ptáček, Marada, Svoboda, Chromý, Kašková, Kučera, Kučerová, Kopp, Bláha, Siwek, Matoušek, Bičík,
Kubíček, Jančák, Kolejka, Vančura, Čermák, Řezníčková, Perlín, Janský
Primátor Prahy T. Hudeček přivítal všechny členy jednání v rezidenci na Mariánském náměstí. Nový
prezident ČGS B. Janský poděkoval za přivítání a ocenil práci všech, kteří již nekandidovali do nového
HV ČGS.
Program:
1.
2.
3.
4.

Představení předsedů poboček
Představení předsedů sekcí
Představení dalších členů HV ČGS
Různé

V úvodním slově prezident ČGS nastínil některé z priorit práce HV ČGS v období 2014-2018.




Spolupráce s učiteli ZŠ a SŠ
Spolupráce se studenty magisterského a doktorského studia
Aktivizace finančních prostředků z externích (donátorských) zdrojů

Ad 1 Představení jednotlivých předsedů poboček
Jednotliví předsedové poboček představili hlavní priority práce poboček v nadcházejícím období.
Aktivita poboček spočívá především v práci pro veřejnost, přednáškové činnosti a spolupráci se SŠ a
ZŠ.
Ad 2. Představení předsedů sekcí
Předsedové sekcí představili také svoje programové priority.
Sekce kartografie a GIS chce více otevřít svoji činnost pro další geografy a úzce spolupracovat jak
s Kartografickou společností, tak i s ČAGI.
Sekce FG a Sekce polární pracuje velmi aktivně a pořádá pravidelné semináře, Sekce historické
geografie a environmentálních dějin aktivně rozvíjí svoji činnost jak mezi geografy, tak také mezi
badateli v příbuzných oborech.
Sekce regionální geografie chce aktivovat svoji činnost a uvažuje o změně názvu této sekce.
Sekce geografického vzdělávání si klade za cíl propojovat jednotlivé fakulty, které se věnují výchově
budoucích pedagogů, připomínkovat národní dokumenty na úseku geografického vzdělávání a
podporovat prestiž oboru například formou medializace. Je možné například společně organizovat
„Den geografie v Česku“, například ve vazbě na Světový den geografie. Sekce geografického
vzdělávání je připravena velmi aktivně spolupracovat mimo jiné s kartografickou sekcí a zapojit ji do
práce v oblasti didaktiky geografie.

V roce 2015 by měly proběhnout výroční konference sekcí. HV ČGS doporučuje jednotlivým sekcím
uspořádat výroční konference sekcí v období leden – únor 2015.
Ad 3. Představení dalších členů HV ČGS
ČGS by se měla stát platformou pro spolupráci studentů post- i pre-graduálního studia napříč
jednotlivými obory i katedrami. Členové bez portfeje mají cíl propojit studentský život s činností ČGS.
Ad 4 Různé
V roce 2016 proběhne jednání výroční konference ČGS v Českých Budějovicích.
V roce 2018 proběhne jednání 24. sjezdu ČGS ve spolupráci se SGS na Slovensku.
ČGS není schopna finančně podporovat jednotlivé aktivity poboček a sekcí, tyto aktivity organizačních
jednotek ČGS musí být finančně samonosné.
Z jednání vyplynuly tyto strategické cíle práce ČGS:
Budoucí cíle ČGS:







propojení práce na další blízké odborné společnosti,
pořádání velkých přednášek pro zvané hosty,
organizace intenzivního týdenního geografického kursu pro nejširší veřejnost,
propagace geografie v mediích,
zvýšit své zastoupení v Názvoslovné komisi ČUZK (nyní zastupuje Tomáš Beránek a Jiří Tomeš)
otevřít se spolupráci s absolventy geografických oborů, kteří jsou v praxi.

ČGS nabízí všem aktivním geografům propagovat svoje aktivity prostřednictvím




Webu geography.cz,
Facebooku České geografické společnosti - R. Perlín poděkoval R. Matouškovi za založení a
aktivní vedení facebooku ČGS
Newsletter ČGS

ČGS je otevřena ke spolupráci s dalšími vědeckými společnostmi z příbuzných oborů a
studentskými společnostmi (EGEA).
Kontakty:
prezident společnosti: Bohumír Janský jansky@natur.cuni.cz, jansky.b@seznam.cz
vědecký tajemník
Radim Perlín perlin@natur.cuni.cz

Zapsal: Radim Perlín
Schválil: Bohumír Janský
V Praze 27.8. 2014

