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Zápis ze zasedání Hlavního výboru ČGS
úterý 23. června 2020 v 11:00
budova děkanátu PřF UK, Albertov 6, Praha 2, 3. patro, posluchárna Pravá rýsovna

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Úvod a schválení programu zasedání
Výroční konference ČGS v Plzni
Zpráva o hospodaření ČGS
Zpráva revizní komise
Podněty ze zasedání sekcí
Podněty ze zasedání poboček
Konference EUGEO 2021 Praha
EGEA
Publikační aktivity
Soutěž SVP – Studentská vědecká práce 2020
Zeměpisná olympiáda
Soutěž o nejlepší Ph.D. práci v oboru geografie
Zpráva o aktivitách prezidia
Různé

Prezident ČGS pozdravil přítomné členy HV (pozn. prezenční listina je přiložena k zápisu), představil program
zasedání, které bylo schváleno. Dále byly probírány jednotlivé body ve schváleném pořadí.

Ad 2) Výroční konference ČGS v Plzni
Jan Kopp za organizační tým seznámil přítomné se stavem příprav a registrace na podzimní výroční konferenci
ČGS, která se uskuteční v termínu 8. – 9. září 2020. Termín včasné registrace a platby byl posunut do 15. 7.
Stanislav Kraft aktualizuje webovou stránku konference a přidá rovněž informace o ubytování. V rámci programu
konference se budou konat panelové diskuze. Jednou z navrhovaných je panel s pracovním názvem „Geografové
v médiích“ (panelisté: zástupci/představitelé National Geographic, Geografické rozhledy, další tištěná média).
Soutěž SVP 2020 proběhne 8. 9. dopoledne, od 10:00 pak jednání HV.
Návrhy:
PCH navrhnul do panelu Vladimíra Pískalu (moderuje meteorologii v TV). Do konce června jsou přijímány náměty
na osoby vhodné pro oslovení pro daný panel.
Pracoviště, která mají doktorský studijní program, osloví studenty s možností zúčastnit se konference za snížený
konferenční poplatek. Zúčastnit se samozřejmě mohou i studenti magisterských programů.
HV vzal na vědomí informace o přípravách konference.

Ad 3) Zpráva o hospodaření ČGS
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Zdeněk Čermák představil HV výsledky hospodaření ČGS v roce 2019 a představil rozvahu na rok 2020. Podrobněji
diskutovány byly náklady na tisk a distribuci časopisů. Předpokládány jsou zvýšené příjmy z placených článků díky
novému přístupu open access časopisu Geografie.
Návrhy:
RP zmínil, že výše příspěvků kolektivních členů má pouze dolní hranici, která se navíc několik let nezměnila. Horní
hranice není omezena.
PCH zmínil možnost úspory přímých nákladů v rozpočtu ČGS geografickými pracovišti. Možné je i oslovení členské
základny ČGS s volbou vzdání se tištěné verze časopisů Geografie a Informace ČGS.
Diskutováno bylo rovněž logo ČGS používané v Nakladatelství ČGS. Bude prověřen aktuální smluvní vztah a
navrženo financování za využití loga.
HV děkuje Radě vědeckých společností za podporu.
HV schvaluje zprávu o hospodaření za rok 2019.
HV schvaluje výhled rozpočtu na rok 2020.
Ad 4) Zpráva revizní komise
DF přečetla zprávu Revizní komise, kterou sestavil Karel Kirchner.
HV schvaluje zprávu Revizní komise.
Ad 5) Podněty ze zasedání sekcí
socioekonomické geografie (Miroslav Marada) – na přelomu října a listopadu se uskuteční dopravní konference
historické geografie a environmentálních dějin – společná slovensko-česká konference HG
geografického vzdělávání – mezinárodní konference odsunuta až na rok 2021
aplikované geografie – v červnu se uskutečnil online workshop Dopady pandemie COVID-19 na česko-polskou
přeshraniční spolupráci
RP vyzval všechny organizátory o zaslání zprávy do časopisu IČGS do poloviny srpna.
Ad 6) Podněty ze zasedání poboček
pražská-středočeská – plánované tři diskuze byly přesunuty na podzim, termín alespoň jedné akce by se měl
soustředit na Dny geografie
jihočeská – bude se konat workshop na digitální technologie ve výuce
západočeská – konala se soutěž odborných prací, vítězové jsou nominování do SVP 2020
severočeská – v březnu se měla konat konference „Krajina po těžbě“, ale v důsledku nouzového stavu byla
zrušena
liberecká – projekt na staré obnovené rybníky, PCH doporučil spojit se se sekcí HG, které podobné téma rovněž
řeší
východočeská – aktuálně má pouze 3-4 členy
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jihomoravská – série popularizačních přednášek pro veřejnost, tvorba úloh do ZO pro okresní a krajská kola,
příprava volby nového vedení
středomoravská – cestovatelské úterky
moravskoslezská – příprava DOD, Dnů geografie a Noci vědců
Ad 7) Konference EUGEO 2021 Praha
Konference byla přesunuta v důsledku pandemie COVID-19 na přelom červen/červenec 2021. Konference bude
uskutečněna ve spolupráci se společností GUARANT, která již pomáhala při organizace podobně velké
mezinárodní konference pořádané ČGS. Členy organizačního týmu konference jsou automaticky předsedové
poboček ČGS, pokud nenominují svého zástupce.
Dokument Shrnutí k přípravám kongresu EUGEO 21. 6. 2020 byl předložen Zdeňkem Kučerou.
Dále bylo navázáno na téma konferencí a byla zmíněna konference ČGS a SGS v Olomouci v roce 2022,
konference IGU-vzdělávání v roce 2021 a česko-slovensko-polské seminárium v roce 2021.
Ad 8) EGEA
Zástupkyně EGEA Kebrtová informovala o přípravě sborníku z konference pořádané v roce 2019. Sborník je již
připraven k vydání, již se na něj podíval grafik, nyní je na korektuře.
PCH zmínil, že členové EGEA jsou srdečně zváni na konferenci EUGEO a další akce pořádané ČGS. Na výroční
konferenci ČGS v Plzni je možné mít i samostatnou sekci v režii EGEA.
Ad 9) Publikační aktivity
Časopis Geografie (Dušan Drbohlav) – nové webové stránky, v posledních dvou číslech články na aktuální téma
COVID-19, tyto aktuální články ale procházejí standardním recenzním řízením, byť při oslovení spolehlivějších a
časově méně náročných recenzentů. Zmíněna byla neloajálnost některých členů redakční rady.
PCH navrhnul doplnění a obměnění redakční rady. Navržena byla nová aktivita, která by propagovala nejen
časopis Geografie, ale i samotnou geografii, a to natáčení diskuzních videí nad články, které byly v časopise
Geografie publikovány.
Časopis Geografické rozhledy (Lenka Pavelková) – zazněla výzva k informování o akcích, knihách apod. do rubriky
Geografové čtou a Geografové online.
Časopis Informace ČGS (Radim Perlín) – byla navržena obměna složení RR, na pozici technického redaktora bude
počínaje číslem 2/2020 působit Petr Marek (MUNI), jako redaktoři budou do čísla 2/2020 aktivní Jiří Rypl (JČU) a
Lukáš Herman (MUNI). Šéfredaktor časopisu poděkoval odcházejícím členům RR – Miroslav Šifta, Stanislav Kraft,
Jan D. Bláha – za jejich práci pro časopis.
PCH v souvislosti s revizí členské základny vyzývá všechny členy RR časopisů vydávaných ČGS, aby se stali členy
ČGS.
SK prostřednictvím Lenky Pavelkové vyzval šéfredaktora časopisu GR a Edice Geographica o zvážení úpravy
citačního vzoru tak, aby byl v souladu s citačními vzory časopisů Informace ČGS a Geografie.
Ad 10) Soutěž SVP – Studentská vědecká soutěž 2020
Termín pro přihlášení prací je 31. 7., výsledky SVP 2020 pak budou vyhlášeny 8. 9. dopoledne v Plzni.
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Ad 11) Zeměpisná olympiáda
Jakub Jelen – ZO 2020 se nakonec konala (jako jediná olympiáda) i bez finančních prostředků. Uskutečnilo se
krajské i celostátní kolo a to online formou, terénní část celostátního kola se pak uskutečnila prezenční formou
v Jílovém u Prahy v sobotu 27. 6.
HV ČGS se znepokojením přijal zprávu o nefunkčnosti orgánů MŠMT umožnit pořadatelům olympiád pro základní
a střední školy organizaci soutěží pro nadané studenty.
HV ČGS děkuje organizátorům ZO (Jakubu Jelenovi a celému týmu) za organizaci ZO i v době pandemie.
HV ČGS konstatuje, že odbor pro mládež MŠMT v současné době nepracuje a není schopno plnit ani základní
funkce, čímž ohrožuje….
HV ČGS žádá ministra školství mládeže a tělovýchovy, aby neprodleně zajistil obnovu funkčnosti uvedeného
odboru.
Pro 17 – Proti 0 – Zdržel se – 0
Ad 12) Soutěž o nejlepší Ph.D. práci v oboru geografie
Informoval Stanislav Kraft (víc info asi Standa)
Ad 13) Zpráva o aktivitách prezidia
Revize členské základny (Dana Fialová) – aktuálně má ČGS 372 členů, z toho má zhruba 300 z nich zaplaceny
členské příspěvky na rok 2020.
Ad 14) Různé

Zapsali: Hana Bednářová
Schválil: Pavel Chromý
29. června 2020, Praha

