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Zápis ze zasedání Hlavního výboru 

České geografické společnosti 

 

v úterý 22. 6. 2021 od 14:00 hodin – společenský program, Praha Karolinum 

14:00 hodin – zasedání, UK Point, Celetná 13, Praha 1 

Proběhlo hybridní formou prostřednictvím Google Meet 

 Program: 

1. Úvod a schválení programu zasedání                              
2. Kontrola zápisu z předchozího zasedání                           
3. Revize RVP a postavení geografie  
4. Geografické rozhledy            
5. Soutěž SVP – Studentská vědecká práce 2021  
6. Zeměpisná olympiáda      
7. Soutěž o nejlepší disertaci v oboru geografie 2021        
8. Kongres ČGS a SGS 2022 
9. Noc geografie – zpráva o průběhu                                          
10. Dny geografie – přípravy       
11. Podněty ze zasedání sekcí                                         
12. Podněty ze zasedání poboček                                             
13. Zprávy prezidia ČGS                   
14. Různé 

  
Prezident ČGS pozdravil všechny přítomné členy HV (pozn. prezenční listina je přiložena jako příloha k zápisu), 

představil program zasedání, který byl schválen. Dále byly projednány jednotlivé body v uvedeném pořadí. 

 

Ad 3) Revize RVP a postavení geografie  

 

Předseda socioekonomické sekce (Miroslav Marada) obeznámil HV ČGS o chystaných revizích RVP  

a postavení geografie. Byl představen návrh vytvoření nové vzdělávací oblasti Příroda a společnost. 

 

Usnesení 1 

V souvislosti s probíhající revizí RVP hlavní výbor ČGS doporučuje vytvoření nové vzdělávací oblasti Příroda a 

společnost, která by zahrnovala vzdělávací obor geografie a obory environmentálních věd. Důvodem je dosavadní 

rozdělení geografie mezi dvě vzdělávací oblasti, které je v rozporu s charakterem mateřské vědní disciplíny a 

podporuje neopodstatněnou reprodukci dualismu v geografii. Z organizačních hledisek uvedené rozdělení tak 

zhoršuje možnosti využití vzdělávacího potenciálu předmětu na školách. Hlavní výbor pověřuje doc. Řezníčkovou 

jako předsedkyni sekce geografického a environmentálního vzdělávání, aby v tomto smyslu koordinovala jednání 

se zodpovědnými institucemi MŠMT i s odbornými platformami.  
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Hlavní výbor ČGS pověřuje doc. Řezníčkovou, předsedkyni sekce geografického a environmentálního vzdělávání 

České geografické společnosti, aby v tomto smyslu koordinovala jednání se zodpovědnými institucemi MŠMT i s 

odbornými platformami. 

 

Ad 4) Geografické rozhledy 

 

Šéfredaktor Geografických rozhledů Miroslav Šifta přednesl návrh složení redakční rady Geografických rozhledů 

pro 31.-35. ročník (2021-2026). HV byl informován, že někteří členové se vzdali nominace z důvodů časové 

vytíženosti. 

 

Předložen návrh nové redakční rady Geografických rozhledů.  

 

Šéfredaktor 

RNDr. Miroslav Šifta, Ph.D. (Univerzita Karlova) 

 

Redakce 

Mgr. Petr Karas (Nakladatelství P3K) 

Mgr. Lenka Pavelková, MSc. (Univerzita Karlova) 

 

Redakční rada 

Mgr. Barbara Baarová (Ostravská univerzita) 

RNDr. Artur Boháč, Ph.D. (Technická univerzita v Liberci) 

doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) 

RNDr. Dana Fialová, Ph.D. (Univerzita Karlova) 

Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci) 

doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. (Univerzita Komenského v Bratislave) 

RNDr. David Hána, Ph.D. (Univerzita Karlova) 

RNDr. Martin Hanus, Ph.D. (Univerzita Karlova) 

RNDr. Klára Hulíková, Ph.D. (Univerzita Karlova) 

RNDr. Jakub Jelen (Zeměpisná olympiáda / Univerzita Karlova) 

RNDr. Jan Kopp, Ph.D. (Západočeská univerzita v Plzni) 

RNDr. Marek Křížek, Ph.D. (Univerzita Karlova) 

RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) 

RNDr. Jakub Lysák, Ph.D. (Univerzita Karlova) 

RNDr. Jiří Martínek Ph.D. (Akademie věd ČR, v.v.i.) 

RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D. (Univerzita Karlova / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) 

Mgr. Darina Mísařová, Ph.D. (Masarykova Univerzita) 

RNDr. et PhDr. Aleš Nováček, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích) 

doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem) 

doc. RNDr. Dana Řezníčková, Ph.D. (Univerzita Karlova) 

RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. (Masarykova Univerzita) 

RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. (Univerzita Karlova) 

 

HV ČGS bere na vědomí zprávu šéfredaktora Geografických rozhledů o jednání redakční rady  

a vydavatele a souhlasí s návrhem složení redakční rady časopisu pro 31.–35. ročník (9/2021–6/2026). 
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Usnesení 2 

 

HV ČGS schvaluje složení redakční rady Geografických rozhledů pro funkční období 2021–2026,  

tj. ročníky 31.–35. 

 

HV ČGS děkuje šéfredaktorovi a všem členům redakční rady za dosavadní práci pro Geografické rozhledy a 

vyjadřuje zvláštní poděkování těm členům, kteří již v redakční radě GR působit nebudou. 

  

Ad 5) Soutěž SVP – Studentská vědecká práce 2021  

 

Jakub Jelen informoval HV o vyhlášení letošního ročníku soutěže SVP a uzávěrce termínu podávání přihlášek  

 do 30. 9. 2021. Bližší informace o soutěži jsou dostupné na webu ČGS.  

 

HV vznesl požadavek na doplnění dalších členů hodnotící komise.  

 

Ad 6) Zeměpisná olympiáda 

 

Jakub Jelen informoval HV o uskutečněných kolech a významných úspěších Zeměpisné olympiády. Celý letošní 

ročník proběhl na národní úrovni distančně, přičemž se od školních kol účastnilo téměř 18 000 soutěžících. 

V průběhu června již proběhla první mezinárodní olympiáda EGEO (také online), český tým reprezentovalo osm 

českých studentů ve dvou kategoriích (juniors a seniors). 

 

Výsledky:  

v kategorii JUNIORS (do 15 let včetně): 

za 36. místo získal BRONZ Ondřej Zapletal 

za 22. místo získal BRONZ Jan Bartoň 

za 19. místo získal STŘÍBRO Ivan Žemlička 

za 12. místo získala STŘÍBRO Pavla Šimová 

 

v této kategorii také získal celý tým BRONZ za prezentaci posteru 

 

v kategorii SENIORS (do 19 let včetně): 

skončil 53. Vítek Seidler 

za 31. místo získala BRONZ Jana Dandová 

za 5. místo získal ZLATO Tadeáš Krejčí 

za 4. místo získal ZLATO Pavel Tomek 

 

Dále Jakub Jelen informoval o tom, že ZO získává podporu od dalších sponzorů. 

Hlavní organizátor soutěže JJ opakovaně deklaroval zájem o spolupráci a dalšími pracovišti či pobočkami ČGS. 

Dále opět žádal členy HV, aby se snažili informace o ZO šířit na svých pracovištích a propagovat soutěž v médiích 

či na pracovištích.   

 

HV děkuje všem organizátorům a pedagogům proběhlého ročníku, kteří se podíleli na průběhu a konání 

Zeměpisné olympiády. 

 

Ad 7) Soutěž o nejlepší disertaci v oboru geografie 2020  
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Prezident ČGS Pavel Chromý informoval HV o vyhlášeném vítězi soutěže o nejlepší disertaci SVP pro rok 2020. 

Vítěz byl vybrán z  šesti celkově nominovaných, z nichž dva soutěžící zastupovali sekci didaktika vzdělávání.  

 

HV gratuluje vítězi soutěže o nejlepší disertaci SVP pro rok 2020. Finanční odměna bude vítězi obratem uhrazena 

z dotace AV ČR (Soutěže).  

 

HV schvaluje vyhlášení dalšího 4. ročníku soutěže o nejlepší disertaci v oboru geografie 2021.  

 

Ad 8) Kongres ČGS a SGS 2022 
 

Předsedkyně středomoravské pobočky (Irena Smolová) informovala HV o uskutečněné dohodě se slovenskými 
kolegy a navrhla podzimní možný termín konání Kongresu ČGS s SGS.  
Vědecký výbor organizuje prof. Halás a doc. Smolová za organizační výbor. 

Návrh 
Sjezd se uskuteční v termínu 6.- 8. září 2022  v Olomouci na Přírodovědecké fakultě a v prostorách Science Centra 
Univerzity Palackého. Volné ubytovací kapacity poskytuje vysokoškolská kolej v blízkosti univerzity.  
O pokračujících přípravách bude HV obeznámen na dalším zasedání.  
 
Usnesení 3 

HV ČGS souhlasí, že kongres České geografické společnosti se uskuteční ve dnech 6. - 8. 9. 2022 v Olomouci, a to 

společně s kongresem Slovenské geografické společnosti. HV pověřuje Středomoravskou pobočku ČGS v čele 

s doc. Smolouvou organizačním zajištěním kongresu.  

 

Ad 9) Noc geografie 

 

Proběhl 5. ročník Noci geografie, vzhledem k trvajícím epidemiologickým nařízením, proběhla tento ročník online 

formou.  

HV děkuje organizátorů této mezinárodní akce 9. 4. 2021, členům EGEA a pověřuje je přípravou akce v roce 2022.  

HV děkuje organizátorům EGEA.  

Ad 10) Dny geografie 2021 

 

Dny geografie se uskuteční v termínu 15.–26. 11. 2021. Jednotlivé pobočky již nyní mohou připravovat program 

a zasílat jej pro zveřejnění na web www.dnygeografie.cz Jakubu Jelenovi na email (jakub.jelen@natur.cuni.cz) 

nebo je možné vyplnit formulář na uvedené stránce.  

 

Ad 11) Podněty ze zasedání sekcí       
 
/ 
                                   
Ad 12) Podněty ze zasedání poboček     

 
/ 
                                         
Ad 13) Zprávy z prezidia ČGS 

 

http://www.dnygeografie.cz/
mailto:jakub.jelen@natur.cuni.cz
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HV informoval o aktualizovaných informacích o kontaktech na sekretariát ČGS, odběru časopisům, které byly 

uveřejněny v Informacích ČGS 2021/1, v newsletteru (budou znovu ještě informováni), byl opraven přihlašovací 

formulář. 
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Ad 14) Různé 
 

Šéfredaktora Dušan Drbohlav informoval HV ČGS o probíhajících přípravách na první realizaci online rozhovoru 

s autory publikovaných článků v časopise Geografie od čísla G21/2. Návrhem je realizace dvou rozhovorů  

za publikované číslo. Rozhovory jsou cíleny jako propagace časopisu a jednotlivých vědeckých témat.  

 

Poplatek IGU byl refundován AVČR.  

  
Další jednání HV se uskuteční na podzim roku 2021, termín bude konkrétně upřesněn. 

 
Zapsali: Jitka Rychnová 

Schválil: Pavel Chromý  

30. června 2021, Praha 

 
 


