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Zápis ze zasedání Hlavního výboru ČGS
úterý 9. února 2021 v 14:00
budova děkanátu PřF UK, Albertov 6, Praha 2, 3. patro, posluchárna Pravá rýsovna + on-line
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Úvod a schválení programu zasedání
Kontrola zápisu z předchozího zasedání
Zprávy prezidia ČGS
Zpráva o hospodaření
Aktivity společnosti v roce 2020
Aktivity společnosti v roce 2021
Zpráva o zasedání Geografického komitétu
Konference EUGEO
Dny geografie
Soutěž SVP – Studentská vědecká práce 2021
Soutěž o nejlepší disertaci v oboru geografie 2021
Plaketa ČGS za mimořádný přínos geografii
Zeměpisář roku
Zeměpisná olympiáda
EGEA 2021, Noc geografie
Podněty ze zasedání sekcí
Podněty ze zasedání poboček
Iniciativa Zachraň zeměpis
Publikační aktivity
Různé

Prezident ČGS pozdravil online všechny přítomné členy HV (pozn. prezenční listina je přiložena jako příloha
k zápisu), představil program zasedání, který byl schválen. Dále byly probírány jednotlivé body v uvedeném
pořadí.
Ad 3) Zprávy prezidia ČGS
HV poděkoval více-prezidentce ČGS za úspěšné vedení sekretariátu po dobu více jak 20. let a představil novou
kolegyni Mgr. Jitku Rychnovou, jakožto novou posilu ČGS, která přebírá agendu a správu sekretariátu
po více-prezidentce dr. Fialové.
Členové byli informováni o založení nové emailové adresy sekretariat@geography.cz
HV obeznámil členy o současné pozici ČGS v TOP10 vědeckých společností, přičemž byl vysloven zájem o zažádání
vyšších příspěvků.
Ad 4) Zpráva o hospodaření
Hospodář ČGS Zdeněk Čermák představil členům výsledky hospodaření za rok 2020 a předložil rozvahu na rok
2021 (přiloženo jako příloha k zápisu). Shrnutí rozpočtu standardní položky, publikování a vydávání časopisů.
HV oznámil, že strukturální změny v chodu společnosti předpokládají úsporu pro rok 2021 ve vyplácení mezd.
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Členové byli obeznámeni s navýšením finančních výdajů za minulý rok a diskutovali možná řešení
pro optimalizaci rozpočtu a získání příjmů na další rok. Jakub Jelen doplnil Zdeňka Čermáka a objasnil důvody
mimořádných výdajů, které souvisely s organizací Zeměpisné olympiády ve školním roce 2019/2020. Konání ZO
bylo přetransformováno do distanční podoby, která nebyla kryta z dotací MŠMT. Pro školní rok 2020/2021 jsou
již dotační tituly na soutěže vypsány. Probíhala diskuze o snížení jednotlivých výdajů v rozpočtu na rok 2021.
Pokračovala diskuze o členských příspěvcích.
Návrhy:
Radim Perlín pronesl návrh na zvýšení členského příspěvku a přijetí nových členů do ČGS.
Prezident společnosti projevil nesouhlas s argumentací, že výše čl. poplatku ČGS je nyní vyšší než u jiných
společností a není vhodné navyšovat.
Návrh Miroslava Šifty zmínil zrušení zasílaných časopisů v rámci členských příspěvků.
Vznesen návrh na publikování časopisu Geografie v elektronické podobě, zajišťující úsporu nákladů.
Jakub Jelen navrhnul možnost placené reklamy v tištěných časopisech.
HV vzal na vědomí informaci P3K o zvýšení ceny předplatného u časopisu Geografické rozhledy na částku 395
Kč/rok.
HV pro rok 2021 prozatím nevyhlásil dílčí soutěže kvalifikačních prací (SVP a soutěž o nejlepší disertační práci) bude bodem jednání na březnovém on-line zasedání HV
Zdeněk Čermák požaduje podrobnější analýzu pro finální rozhodnutí HV ČGS. Navrhuje konečné rozhodnutí
odložit do dalšího jednání - březen 2021
Usnesení 1
HV vzal na vědomí zprávu hospodaření za rok 2020..
Usnesení 2
HV schvaluje výhled rozpočtu na rok 2021.
27-0-0
Usnesení 3
HV ukládá projednat s P3K možnosti snížení nákladů na tisk Geografie - při jakých počtech je úspora adekvátní .
Další body k jednání o změnách návrhů s finálním stanoviskem budou projednány na dalším zasedání HV ČGS
v březnu 2021.
Ad 5) Aktivity společnosti v roce 2020
Tajemník ČGS Stanislav Kraft shrnul aktivity společnosti za rok 2020.
Zmínil výjimečnost situace spojenou s loňským rokem týkající se zejména převedení konaných akcí do distanční
formy. Celkem bylo vykázáno 45 různých aktivit pod hlavičkou ČGS (konference Venkov, Dny geografie a další)
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Bylo dokončeno zprovoznění konferenčního systému pod webem ČGS v české i anglické mutaci.
Dny Geografie - osobnosti české geografie byly prezentovány v online videích na Youtube. Aktuální stav
(k 9. 2. 2021) je více jak 2 500 zhlédnutí na Youtube a více jak 20 000 oslovených osob (dosah) přes sociální sítě.
Tendencí i nadále zůstává podpora online aktivit.Uskutečnilo se první testování dosahu cílené placené reklamy
na sociálních sítích – přednáška Dunaj, Odra, Labe – 12 000 oslovených lidí. V budoucnu by se mohla taková
podpora věnovat jednotlivým subjektům v rámci institutu kolektivního členství (např. propagační videa apod.)
Ad 6) Aktivity společnosti v roce 2021
S. Kraft představil plánované akce pro rok 2021, které budou ještě minimálně částečně ovlivněny
protiepidemickými opatřeními.
Ad 7) Zpráva o zasedání Geografického komitétu
Předseda Geografického komitétu Vít Vilímek informoval členy HV o konaném jednání komitétu.
(Zpráva z 2020 ještě není na internetu)
Ad 8) Konference EUGEO
Zdeněk Kučera informoval HV o přípravách konference – v plánu je termín červen/červenec 2021,
konání proběhne v hybridní formě.
Organizační tým EUGEO zmínil chybějící počet keyspeakerů – 1 česky mluvícího a 2 cizojazyčné.
Radim Perlín pronesl dotaz k počtu aktuálně přihlášených (k datu 31 1. 2021-přihlášeno 180 abstraktů do 30
sekcí)
ZK doplnil o informaci – aktuálně otevřeného přihlašovacího systému.
Ad 9) Dny geografie
Bod přesunut k projednání na další schůzi HV ČGS v březnu 2021.
Ad 10) Soutěž SVP – Studentská vědecká práce 2021
Bod přesunut k projednání na další schůzi HV ČGS v březnu 2021.
Ad 11) Soutěž o nejlepší disertaci v oboru geografie 2021
Bod přesunut k projednání na další schůzi HV ČGS v březnu 2021.
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Ad 12) Plaketa ČGS za mimořádný přínos geografii
Tajemník ČGS S. Kraft představil smysl udílení plaket ČGS za mimořádný přínos vybraným osobnostem české
geografie.
HV ČGS diskutoval o výsledcích hlasování hodnotící komise.
Proběhla diskuze k formě slavnostního předávání plakety.
RP souhlasil s návrhem PCH uveřejnit medailonky oceněných na webu.
Usnesení 4
HV ČGS se jednohlasně shodnul na udělení pěti plaket.
HV pověřuje prezidenta ČGS zasláním dopisu oceněný .
Vědeckého tajemníka zajištěním výroby plaket a koordinací jejich předání oceněným
Z: Pavel Chromý, Stanislav Kraft T. 31.3.2021
Usnesení 5
HV ČGS pověřuje tajemníka společnosti, aby do příštího zasedání HV připravil organizační řád udělování
pamětních plaket ČGS.
Z.: Stanislav Kraft T. březen 2021

Ad 13) Zeměpisář roku
Dana Řezníčková otevřela téma soutěže a předala slovo Matěji Vrhelovi.
MV představil aktivity a záměr udělení ceny nejlepšímu učiteli zeměpisu s cílem motivovat kantory.
Polemika nad hodnotícími kritérii pro udělování ceny.
Usnesení 6
HV jednomyslně souhlasí s aktivitou a oceňováním v sekci vzdělávání.
Ad 14) Zeměpisná olympiáda
Jakub Jelen informoval o úspěších a výsledcích ZO za rok 2020, dodal, že se jednalo o jedinou konající
se olympiádu v roce 2020, která proběhla ve všech národních kolech a vyslala účastníky na mezinárodní soutěž
(v online podobě). Olympiáda se uskutečnila i bez financování MŠMT za podpory HV ČGS.
Ve školním roce 2020/2021 probíhá soutěž opět online, okresní kolo se uskuteční 17. 2. 2021 a je do něj
registrováno již přes 6 500 soutěžících.
ZO získala podporu od mnoha sponzorů (Kartografie Praha, Jílové u Prahy, Praha 2, MHMP a další).
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Navázání spolupráce s iniciativou Zachraň zeměpis. Nahrán první společný podcast o ZO.
Nutnost rozšíření organizačního týmu (sekretariát).
Pokračuje také doplňková soutěž o nejlepší mapu.
Irena Smolová děkuje za odvedenou práci a nabízí spolupráci v oblasti PR a komunikace.
Organizátor Jakub Jelen děkuje HV ČGS a Asociaci děkanů PřF za podporu soutěží v udržení kontinuity konání ZO
za rok 2020.
Usnesení 7
HV děkuje organizátorům ZO a Asociaci děkanů PřF za podporu soutěží v udržení kontinuity konání ZO za rok
2020.
Ad 15) EGEA 2021, Noc geografie
Zástupkyně EGEA Daniela Kebrtová informovala o přípravách 5. ročníku Noci geografie, plánovaného na duben
2021. Plánované jsou akce pro veřejnost – konané i v online prostředí.
Entity EGEA v Brně, Olomouci a Ostravě souhlasily pomoci s organizováním akcí, vytváření kvízů aj.
Usnesení 8
HV doporučuje online akce archivovat a propagovat na sociálních sítích, aby se nalákala široká veřejnost.
Pověřuje Danielu Keprtovou zajištěním kontaktní osoby pro Noc geografie 2021
Z. Daniela Keprtová T. 28.2.2021

Ad 16) Podněty ze zasedání sekcí
socioekonomická sekce (Miroslav Marada) – informuje o odložení dopravní konference.
HGED - konference historické geografie je naplánována na 19.5. 2021 v Praze na Albertově
sekce geografického vzdělávání (Dana Řezníčková) - proběhla tzv. „malá“ revize RVP pro ZV – vede k úpravě
obsahu, redukce učiva ze všech oblastí (včetně zeměpisu), posílení informatiky na úkor ostatních předmětů
(seškrtání hodin). DŘ navrhuje vyčkat a tzv. „velkou“ revizi.
Jakub Jelen navrhuje vyjádřit jménem ČGS směrem k MŠMT a NPI nesouhlas s provedenými změnami
(tak, jak to již učinily další instituce zastupující jiné předměty).
Usnesení 9
HV ČGS pověřuje Danu Řezníčkovou a sekci vzdělávání k co nejrychlejšímu vytvoření podkladů a návrhu
vyjádření nesouhlasus návrhy MŠMT ohledně revize RVP vedoucí ke snížení hodinové dotace pro zeměpis.
Z: Dana Řezníčková T: 28.2.2021
Petr Kubíček zmínil důležitost jednotné strategie proti reformě předloženou geografy.
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Irena Smolová souhlasí s jednotným stanoviskem a strategií. Nabízí podporu v rámci Rady vysokých škol.
sekce aplikované geografie – informovala o budoucím online semináři ve spolupráci s libereckou pobočkou
na téma Přeshraniční veřejné služby, kdy hlavním diskutujícím bude dr. Pavel Branda, člen Výboru regionů EU
a zástupce Euroregionu Nisa v Bruselu.
Ad 17) Podněty ze zasedání poboček
pražská-středočeská pobočka – RP - Seminář Venkov se uskuteční 20. 5.2021 v Praze na Albertově.
DF informovala členy zasedání o plánovaném Česko-slovensko-polském semináři, den po HV bylo rozhodnuto, že
se bude konat až 1.-3.6.2022.
Všechny sekce ,pobočky i jednotliví členové jsou vyzývání ke sdílení informací o akcích na webu, FB, a
newsletteru ČGS - pro předání informací využívat již osvědčenou adresu info@geography.cz.
Ad 18) Iniciativa Zachraň zeměpis
Zástupci iniciativy představili své aktivity (více viz web www.zachranzemepis.cz), v rámci kterých se snaží vytvářet
podporu pro učitele zeměpisu, ať už ve formě přípravy pracovních listů, sdílení prezentace odborných metod
apod. Iniciativu prezentují jako moc mezi vědou a praxí, velmi podstatná je propagace na sociálních sítích, web,
podcasty, videa pro učitele, reklama v časopisech ČGS aj.
Shrnutí úspěšně navázaných aktivit s akademickou sférou v praxi – podcast Zeměpisná olympiáda, reklama
v Geografických rozhledech.
PCH chválil iniciativu při spolupráci se ZO a Geografickými rozhledy a nadále je ochoten za HV ČGS spolupracovat.
Jakub Jelen ocenil efektivnost iniciativy se zohledněním na praxe. Navrhnul další podporu a potvrdil zájem
o budoucí spolupráci.
Radim Perlín navrhnul oslovit učitele do zapojení aktivit ČGS.
Autoři Zachraň zeměpis, požádali HV o krátký motivační článek pro účely obeznámení učitelů s činností ČGS –
autorství článku zajistí PCH. T. 12.3.2021
Petr Pavlínek projevil zájem o navázání bližší spolupráce při propojení jeho přednášky na Youtube zabývající
se terminologií ČESKO x CZECHIA s českými učiteli vyučující zeměpis.
Ad 19) Publikační aktivity
Časopis Geografie (šéfredaktor Dušan Drbohlav), nastínil problematiku aktuálně řešených témat.
Momentálně řešené:
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Posílení týmu o nového člena do redakční rady, vylepšení PR a komunikace časopisu, podpora mladých autorů
pro publikování v odborných časopisech, modernizace vzhledu Geografie, snížený počet článků v redakci
(vyplývající z neschválení během recenzního řízení). Momentálně vyšší četnost zaslaných článků v angličtině.
Geografické rozhledy – (šéfredaktor Miroslav Šifta) informoval o stabilním fungování GR.
Navázaná nová spolupráce s iniciativou Zachraň Zeměpis, která je zohledněna v každém čísle (Zachraň zeměpis
tvoří aplikace do výuky)
Odsouhlasená témata na další ročník.
1. č. bude Pandemie, 2. č. Železnice, 3. č. Volby, 4. č. Střední Amerika, 5.č. Jižní Morava
Informace ČGS – (šéfredaktor Radim Perlín) obeznámil členy ČGS s novinkami. Články na letošní čísla k
dispozicii, výstupy nejen začínajících autorů vítány, stejně tak diskusní příspěvky. Březen - říjem redaktorka Han
Bednářová bude fekgovat v omezeném režimu , náhrada v jednání.
Edice Geographica
Připravuje se nová kniha: Obraz USA v 19. století v českých učebnicích zeměpisu.
Prof. Pavlínek poděkoval SK za uveřejnění přednášky konané v USA pro Diplomatickou akademii MZV a vyzval
k používání geografického termínu Česko. Projevil zájem o navázání bližší spolupráce s iniciativou Zachraň
zeměpis - propojení jeho přednášky Krátké jméno naší země: podceňovaná součást moderní české státnosti na
Youtube. Téma řeší terminologii ČESKO x CZECHIA.
Usnesení 10
HV ČGS děkuje všem šéfredaktorům a spoluautorům podílejících se na vydávání geografických titulů.
Ad 20) Různé
HV ČGS navrhnul další zasedání členů na březen 2021. V plánu je projednání odročených bodů a rozhodnutí o
podobě Geografie (tisk/ online) o dalším financování ČGS.
Jakub Jelen představil nový studijní obor na Střední průmyslové škole zeměměřické (kolektivní člen ČGS).
Od 1. září 2021 zde bude otevřeno Geografické gymnázium, tj. studijní obor Gymnázium se zaměřením
na geografii. Přijato bude 30 žáků (1 třída) v denním studiu. Podrobnosti viz https://spszem.cz/geografickegymnazium.

Březnové jednání HV se uskuteční on-line dne 16. 3. 2021.

Zapsali: Jitka Rychnová
Schválil: Pavel Chromý
9. února 2021, Praha

