Zápis ze zasedání HV ČGS ze dne 7. 3. 2019, Albertov, Praha

Přítomni: Chromý, Fialová, Kraft, Čermák, Janoušková (místo Petříčka), Jelen, Durna, Perlín, Kopp,
Trahorsch (místo Bláhy), Kolejka, Smolová, Marada, Havlíček, Kubíček, Kučera, Boháč (místo Böhma),
Drbohlav, Šifta, Kirchner, Vilímek, Bednářová
Omluveni: Janouch, Vančura, Siwek, Kapustová, Řezníčková, Zágoršek

1) Úvod a schválení programu zasedání
Prezident společnosti P. Chromý zahájil zasedání HV ČGS, přivítal přítomné a poblahopřál ČGS k 125.
výročí. Dále představil návrh programu zasedání.

HV schvaluje program zasedání HV ČGS 7. 3. 2019. (22-0)

2) Kontrola zápisu ze zasedání 6. 12. 2018
-

revize členské probíhá (další informace D. Fialová)

-

přípravy konference EGEA probíhají (další informace E. Janoušková)

-

přípravný výbor soutěže Zeměpisář roku - pravidla měla být připravena na březnové zasedání
HV

-

přípravný výbor soutěže o nejlepší dizertaci - s návrhem pravidel seznámí S. Kraft v
samostatném bodu dnešního zasedání

-

web průběžně zdokonalován, S. Kraft informoval o nové rubrice “Rozhovory s geografy”, která
bude představovat významné české geografy jako forma našeho PR

HV žádá přípravný výbor k vyhlášení soutěže Zeměpisář roku, aby pravidla soutěže byla předložena HV
k projednání na podzimním zasedání HV.

3) Zpráva o aktivitách prezidia ČGS
P. Chromý informoval HV o aktivitách prezidia ČGS v období od prosincového zasedání HV.
-

zápis statutárního orgánu ve spolkovém rejstříku Městským soudem v Praze proveden

-

návrh na udělení státního vyznamenání prof. Janskému byl odeslán prezidentu republiky

-

účast na zasedání sekcí a poboček + zasedání Geografického komitétu

-

jednání se zástupci České demografické společnosti a České kartografické společnosti ve věci
partnerství vědeckých společností a snížených konferenčních poplatků na akcích pořádaných
ČDS a ČKS, vzájemné propagaci aktivit společností apod.

HV vítá iniciativu partnerských vědeckých společností ve věci nabídky snížených poplatků vložného na
odborných akcích pro členy ČGS.
HV souhlasí s tím, aby členům partnerských vědeckých společností byl při pořádání odborných akcí ČGS
nabízen snížený poplatek.
HV vyzývá organizátory odborných akcí ČGS, aby dle finančních možností snížili poplatek členům České
demografické společnosti a České kartografické společnosti.

4) Zpráva o hospodaření ČGS v roce 2018
Hospodář ČGS Z. Čermák přednesl zprávu o hospodaření ČGS v roce 2018. Od roku 2014 je rozpočet
ČGS poprvé v červených číslech (financování nového webu, knihy z edice Geographica, která byla
placena autory již v roce 2017)Pokles utržených finančních prostředků za poděkování v časopisech při
srovnání 2016/2018. P. Chromý požádal o podrobnější vyhodnocení s tím, že se rozpočet schválí na
příštím HV. Bude se jednat zejména o kontrolu hospodaření a členské základny.

HV schvaluje Zprávu o hospodaření ČGS v roce 2018. (22-0)

5) Zpráva revizní komise
Předseda Revizní komise ČGS K. Kirchner přednesl zprávu. Zamyšlení nad rozpočtem dopředu - finanční
plán na 2019. Společnost měla menší zisky.

HV schvaluje Zprávu revizní komise ČGS. (22-0)

6) Zpráva o zasedání Geografického komitétu
Předseda Geografického komitétu V. Vilímek informoval členy HV o zasedání komitétu, které se
uskutečnilo v Praze na Albertově dne XX. 1. 2019. Jednání se zúčastnila většina vedoucích či zástupců
geografických pracovišť v Česku.

HV děkuje všem členům ČGS, kteří se podílejí na pořádání rozsáhlého spektra vědeckých i
popularizačních aktivit.
HV vyzývá členy ČGS k intenzivnějšímu sdílení informací o pořádaných akcích, např. na webu ČGS, v
Newsletteru ČGS apod.
HV žádá pořadatele akcí pracovišť, aby zvážili a posílili propagaci ČGS v řadách odborné i laické
veřejnosti (např. nabídka spolupořádání akce, umístění loga ČGS v pozvánkách a materiálech,
představení časopisů vydávaných ČGS apod.).

7) 125 let České geografické společnosti
-

S. Kraft informoval o záměru udělit pamětní medaile pro nečleny ČGS při příležitosti 125. výročí
založení společnosti. Medaile by měly být uděleny těm, kteří dlouhodobě působí ve prospěch
geografie.

-

úprava loga u příležitosti letošního výročí (#geography.cz, již na webu a FB)

-

akce během roku a v rámci Dnů geografie (návrh na udělení čestné medaile ČGS pro výpravu
„Žlutých trabantů“ a dalším). Náměty zasílat do příštího HV v červnu 2019.

HV souhlasí s námětem vytvořit medaili ČGS a pověřuje vědeckého tajemníka společnosti zajištěním její
produkce a vytvořením návrhu pravidel udělování medaile.

8) Hospodaření ČGS v roce 2019
D. Fialová členy HV informovala o:
-

postup revize členství v ČGS (Fialová) - revize po proběhlých zasedáních sekcí a poboček,
databáze členů podle vzoru České demografické společnosti (vzor L. Šídlo), kolektivní členství
na web ČGS, stav uhrazených poplatků

-

přidružené / externí členství v sekcích

-

systém financování sekcí a poboček (paušální x podle počtu členů x grantové schéma –
podporu by měl získat ten, kdo je aktivní a kdo má v pořádku aktualizovanou členskou
základnu)

-

samostatné účetní zakázky v účetnictví ČGS (sekce/pobočky, konference)

-

inventura skladu ČGS (schválit “rozdávání” publikací)

-

sponzorství ČGS ve formě odmítnutí zasílání tištěné verze Geografie (snížení nákladu a úspory
poštovného) + elektronická verze Informací ČGS?

Konference – semináře – aktivity sekcí a poboček:

9) EGEA (za Víta Volného - Eliška Janoušková)
-

zpráva o přípravách konference - problémy k řešení

Vedoucí spolku EGEA seznámila členy ČGS s postupem příprav konference.

HV vzal zprávu na vědomí.

10) Dny geografie (Jelen)
-

vyhlásit celorepublikový termín od 11. 11. do 24. 11. a termín Albertova v prvním týdnu, tj. od
11. do 15. 11. (na Albertově akce k 17. listopadu budou v týdnu po a pak i informační den UK),
13. 11. 2019 – GIS Day

-

Durna: návrh na poskytnutí materiální podpory pobočkám ČGS ve formě bannerů (zajistí S.
Kraft)

HV souhlasí s tím, aby se Dny geografie v roce 2019 uskutečnily v termínu od 11. 11. do 24. 11. 2019.
HV žádá předsedy poboček a vedoucí sekcí ČGS, aby viceprezidentce D. Fialové nahlásili kontaktní
osobu, která na daném pracovišti Dny geografie zajišťuje. (Termín: do června 2019)

11) Výroční konference ČGS v Plzni (Kopp)
Předseda Západočeské pobočky ČGS J. Kopp seznámil členy HV s postupem příprav Výroční konference
ČGS, která se uskuteční v Plzni - v termínu 8. – 10. září 2020 v univerzitním kampusu ZČU na Borských
Polích. Tematické zaměření konference – Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů. Záštitu nad
konferencí mimo jiné převzala FEK ZČU, předseda vědeckého výboru konference doc. Jiří Ježek.

12) Soutěž SVP - Studentská vědecká práce 2019 (Jelen)
-

schválit pravidla pro tento rok (nominace za pobočky, termín a místo konání apod.). Soutěž
proběhne na Středoevropské konferenci v Brně v termínu 17. října 2019.

HV vyhlašuje soutěž o nejlepší studentskou vědeckou práci v roce 2019.

13) Soutěž o nejlepší dizertační práci v oboru geografie (Kraft)
S. Kraft představil koncepci soutěže. Vítězná dizertační práce bude ohodnocena částkou 20 tis. Kč.,
autorovi bude nabídnuta možnost plenární přednášky na některé z konferencí pořádaných ČGS.
Komise pro hodnocení doc. Blažek, doc. Hradecký, dr. Frantál, doc. Kubíček, doc. Kraft. Termín pro
přihlášení do 30. 4. 2019, vyhlášení výsledků v červnu 2019.
HV vyhlašuje soutěž o nejlepší dizertační práci v roce 2018.

14) Zeměpisář roku (Řezníčková)
Je v gesci sekce geografického vzdělávání ČGS. Pro rok 2019 se zatím nepodařilo najít vhodný model
soutěže.
HV pověřuje sekci geografického vzdělávání ČGS přípravou koncepce soutěže Zeměpisář roku pro další
rok.

15) Zeměpisná olympiáda (Jelen)
-

Celostátní kolo 25.-26.4.: terénní část se bude konat na skládce společnosti AVE, která se stala
sponzorem ZO dalšími sponzory jsou Praha 2, záštity (nevím, jestli i sponzoring) Magistrát hl.m.
Prahy, rektor UK

-

Dále Jakub Jelen zmínil problematickou situaci ohledně financování letošního ročníku ZO.
Grant Americké ambasády nevyšel, MŠMT snížila dotaci, a tak na odměny pro 7 lidí je místo 70
tis pouze 20 tis - Pavel Chromý vyzval zástupce pracovišť, která se podílí na organizaci ZO, aby
se pokusila finančně ohodnotit tyto pracovníky jiným způsobem. Na regionální ZO se
nepojede., světová ZO ano, ale zatím se neví podrobnosti.

-

Letní škola má o 50-60 % méně finančních prostředků, sponzoři dávají věcné dary, finance
chybí

-

Na závěr bylo zmíněno pořadatelství mezinárodní ZO - podrobnější informace však zazní až na
červnovém jednání HV

HV souhlasí s návrhem uspořádat Mezinárodní zeměpisnou olympiádu v Česku a pověřuje J. Jelena k
zahájení přípravných kroků.

16) Podněty ze zasedání poboček (předsedové poboček)
A. Boháč, zástupce sekce Aplikované geografie za Mgr. Hynek Böhm, Ph.D. zmínil aktuální nabídku
společného projektu Interreg, v případě zájmu kontaktovat na hynek.bohm@tul.cz

P. Kubíček informoval o snahách P. Rašky o vzchopení se sekce fyzické geografie.

Z. Kučera informoval o zvolení místopředsedkyně sekce historické geografie a environmentálních dějin
Markéty Šantrůčkové a tajemnice sekce Martiny Tůmové → požadavek na zřízení e-mailu na sekci s
doménou geography.cz a nastavení 3 kontaktů - příjemců (zařízeno)

17) Publikační aktivity (Drbohlav, Šifta, Bednářová, Fialová)

Ohledně časopisů bylo diskutováno, zda budou vycházet tištěně. Jednalo se o Geografii a IČGS, kteréžto
časopisy stojí na poštovném a tisku výrazné peníze. Oba časopisy budou ponechány v tištěné formě →
snížení nákladů na tisk bude řešeno možností výběru odběru tištěnou nebo elektronickou formou.
Časopis IČGS plní důležitou stmelovací a informativní funkci a není vhodné jej přesunout pouze do
elektronické verze

Geografie (Drbohlav/Jančák)

D. Drbohlav: V redakci je 23 článků, ročně zasíláno 60 článků, z toho cca 50 % článků je odmítnuto.
Monotematická čísla mají dobrou citovanost, proto je snaha každý rok vydávat jedno monotematické
číslo. Snaha o zisk DOI. Dále diskutován redakční systém, který je dobrý kvůli zahraničí (články se sdílejí
přes systém a neposílají se e-mailem).

Geografické rozhledy (Šifta)
M. Šifta představil nová témata GR na rok 2019/2020 (Revoluce, Sucho, Blízký východ, Život v obcích,
Virtuální svět). Dlouhodobý problém je s příspěvky hlavně do rubriky Geografie a škola. Dále byla
diskutována situace, kdy L. Jelen odstoupil z funkce šéfredaktora časopisu a toto místo je nyní
neobsazeno. P. Chromý navrhnul, že po dvou letech bude možné a vhodné provést reflexi složení RR vyměnit redaktory a najít nového šéfredaktora (v červnu 2019).

Informace ČGS (Perlín/Bednářová)
H. Bednářová zmínila, že funkce časopisu je trochu jiná než u Geografie nebo GR, byť články v něm také
vycházejí, aktuálně se časopis zaměřuje na studentské články, nicméně publikují v něm i zkušení a
vážení autoři. Doba recenzního řízení je tak odvislá od kvality článků, přičemž studentským textům je
věnována zvýšená péče recenzentů.

Edice Geographica (Pavlínek/Jančák)
D. Fialová informovala, že v edici Geographica vyjde nová kniha, už je po sazbě a teď probíhá korektura.
Uhrazena autory byla již v roce 2017.

Soutěž SVP
V roce 2019 se soutěž SVP uskuteční v rámci 27. středoevropské geografické konference, která bude
probíhat 17.10. 2019 na půdě Masarykovy univerzity v Brně.
Způsob přihlašování do soutěže:
Každá pobočka ČGS může nominovat maximálně dvě práce
Přihlášení
Do soutěže přihlašují práce buď vedoucí poboček nebo fakultní koordinátoři na e-mailovou adresu
garanta soutěže (jakub.jelen@natur.cuni.cz).
Přihláška musí obsahovat seznam přihlášených prací (autor, název práce, školitel) a e-mailové kontakty
na soutěžící.
Na uvedenou adresu zašlete i vlastní práce ve formátu pdf, přiložte také posudky školitele a oponenta.
Termín pro zaslání kompletních přihlášek a uvedených materiálů je 25. 9. 2019
Náklady na účast studentů v soutěži (cestovné, ubytování) hradí pracoviště/pobočka, které/která
studenta do soutěže vysílá.
Všichni účastníci soutěže mají volný přístup na vědeckou část programu konference, při které je soutěž
organizována. ČGS dále ocení nejlepší práce věcnými a finančními cenami.

Dny geografie
Celorepublikový termín pro konání Dnů geografie 11. – 24. 11. 2019
GIS Day: 13. 11. 2019
Termín Dnů geografie na Albertově: 11. – 15. 11. 2019
Další zasedání HV se uskuteční v úterý 18. 6. 2019 od 10:30, na Albertově v Pravé rýsovně

