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 Informace členům společnosti

Vážená členko, vážený člene České geografické společnosti, od kalendářního roku 
2018 si každý člen může vybrat, zda chce v rámci členského poplatku odebírat 
časopis Geografie (číslo 1–4 daného roku) či časopis Geografické rozhledy (čísla 
3, 4, 5 a 1, 2 dvou ročníků, neb vydávání časopisu se kryje se školním rokem). 
Výběr byl umožněn několikrát rozesílaným elektronickým dotazníkem a výzva 
byla taktéž uveřejněna v minulých číslech časopisu Informace ČGS. Někteří z vás 
nevlastní e-mailovou adresu, či ji nemá sekretariát společnosti k dispozici. Prosím 
tedy využijte libovolného kontaktu (elektronický: dana.fialova@natur.cuni.cz, 
telefonický: 221 951 397 či klasické pošty: Česká geografická společnost, Přírodově-
decká fakulta UK, Albertov 6, 128 00 Praha 2) a sdělte, o který časopis máte zájem 
v rámci členského poplatku a svou doručovací adresu. Základní podmínkou pro 
zaslání časopisu je samozřejmě zaplacený členský příspěvek na daný kalendářní 
rok, který činí 600 Kč, pro studenty a důchodce 300 Kč. Číslo účtu společnosti je 
1921937329/0800 (Česká spořitelna a.s., Praha 1, Václavské nám. 42; IBAN: CZ40 
0800 0000 0019 2193 7329; SWIFT: GIBACZPX), variabilnı́́ symbol (vaše evidenční 
číslo) již není třeba udávat, neb se zobrazuje jméno plátce (pokud za vás platí jiná 
osoba či společnost, prosím o sdělení jména plátce na e-mailovou adresu). Pokud 
nemáte zájem v ČGS dále setrvat, prosím, podejte zprávu na sekretariát pomocí 
výše uvedených kontaktních údajů. Běžnou praxı́ je informovat o aktuálním děnı́ 
v ČGS členy prostřednictvím elektronické pošty (např. formou Geografického 
newsletteru), ale bohužel adresář sekretariátu není úplný a plně aktuální, proto, 
prosím, pokud došlo ve vašem případě ke změně e-mailové adresy, nebo z jakého-
koli důvodu nedostáváte elektronické zprávy z ČGS, zašlete váš kontakt na e-mail: 
dana.fialova@natur.cuni.cz. Děkujeme.

Chystáte na vašem pracovišti nějakou zajímavou akci, hledáte spolupracovníka, 
objevil se někdo z vašich kolegů v médiích? Podělte se o tuto informaci s geogra-
fickou obcí. Stačí zaslat informaci v podobě dvou vět, přílohy a ideálně fotografie 
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na adresu info@geography.cz a bude zveřejněna na webu ČGS www.geography.cz 
a Facebooku www.facebook.com/ceskageografickaspolecnost. Všichni členové 
ČGS, kteří uvedli svou aktuální elektronickou adresu, pak budou o akcích infor-
mováni pomocí newsletteru, který je rozesílán minimálně jedenkrát do měsíce.

Dana Fialová

 Informace z jednání HV ČGS

Poslední jednání HV ČGS se uskutečnilo 21. ledna 2020 a složení HV bylo posíleno – 
přítomen byl nový předseda Sekce fyzické geografie dr. Miroslav Šobr z KFGG 
PřF UK. Na začátku jednání proběhlo slavnostní předání diplomu vítězi prvního 
ročníku soutěže O nejlepší dizertační práci z oboru geografie dr. Janu Stryhalovi. 
Druhý ročník, do kterého se mohou hlásit práce obhájené v roce 2019, byl vyhlášen 
v polovině února, přihlášky jsou přijímány do 30. dubna 2020.

Konstatováno bylo, že jsou plněny povinnosti společnosti vzhledem k Radě 
vědeckých společností – bylo podáno vyúčtování podpořených projektů v roce 
2019 (časopisy), byla podána žádost o podporu pro rok 2020 (časopisy, soutěže, 
web), byla podána závěrečná zpráva 
o činnosti v roce 2019 (pravidelné 
vydávání tří časopisů, pořádání sou-
těží pro žáky a studenty, konference 
a semináře, mediální výstupy členů 
společnosti atd.) – zpráva vycházela 
především ze 159 příspěvků na webu 
ČGS, z 247 zpráv zveřejněných na 
Facebooku ČGS a z 12 Geografických 
newsletterů. 

Pro rok 2020 je plánováno opět 
vydávání tří časopisů, newsletterů 
v periodě 2 až 3 týdnů na základě ak-
tivit v geografické obci, pořádání stu-
dentských soutěží, z konferencí pak 
11. až 14. srpna 2020 „prekonference“ 
IGU ke geografickému vzdělávání 
a 8. až 10. září Výroční konference 
v Plzni a další semináře jednotlivých 
sekcí. Z hlediska zlepšení efektivnosti 
předávání informací v rámci geogra-
fické obce budou od roku 2020 články 

Využití nového roll-upu ČGS na semináři Venkov 
2020. Foto: H. Bednářová.
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časopisu Geografie doplněny o DOI. Je vytvořena elektronická registrace na konfe-
rence konané pod hlavičkou ČGS – jako pilotní bude užita pro registraci na Výroční 
konferenci. Probíhá elektronizace databáze členů ČGS. 

HV vyslechl zprávu o studentském kongresu EGEA, který proběhl v Jeseníkách 
pod záštitou ČGS v září 2019 a měl velmi kladný ohlas. Zhodnoceny byly Dny geo-
grafie 2019. HV děkuje všem, kteří se zapojili do této již tradiční akce, prosí však, 
aby informace o konaných akcích byly sdělovány a umisťovány na příslušný web 
s větším předstihem – v roce 2020 se budou Dny geografie konat v termínu 18. až 
27. listopadu 2020 – a po jejich ukončení zaslali krátkou zprávu o průběhu, která 
též bude umístěna na webu.

Na jednání HV si zástupci jednotlivých poboček ČGS vyzvedli nové roll-upy, 
které se budou využívat k propagaci na akcích pořádaných pod hlavičkou ČGS 
(viz foto).

Další jednání HV se uskuteční 23. června 2020 v Praze, hlavním bodem jedná-
ní bude vedle přípravy Výroční konference v Plzni také kontrola databáze členů 
a zpráva o hospodaření ČGS.

Dana Fialová

 Dny geografie 2019

I v roce 2019 proběhly na mnoha místech Česka tradiční Dny geografie. Tato akce 
je zaměřena na popularizaci geografických oborů a slouží k představení širokého 
spektra výzkumů jednotlivých geografických pracovišť, základních či středních 
škol, nebo výzkumných institucí.

V průběhu listopadu se uskutečnilo celkem 78 akcí na více než desítce pra-
covišť. Mezi největší akce patřily ty, které se uskutečnily na Geografické sekci 
Přírodovědecké fakulty UK na pražském Albertově.

Dny geografie zde proběhly ve dnech 11. až 15. listopadu 2019. Pro návštěvníky 
byla připravena řada zajímavých akcí, mezi které patřily odborné či popularizační 
přednášky, workshopy, výstavy, hry nebo soutěže. Nejnavštěvovanějšími přednáš-
kami byly ty, které se zabývají aktuálními tématy, jako např. přednáška na téma 
globálního oteplování či migrace. 

Příchozí nemuseli pouze sedět v posluchárnách, měli také možnost se zapojit 
i do řady aktivit. Velký zájem byl o tradiční geografický geocaching, který účast-
níky provedl okolím Albertova. Pro zájemce o geoinformatiku byly připraveny 
workshopy Využití GIS pro územní a regionální rozvoj, Georeferencování starých 
map či přednáška o 3D modelování v oblasti GIS. V prostorách budovy si návštěvníci 
mohli prohlédnout hned tři výstavy (Svět geografie, Svět očima geografů a Výstava 
3D modelů: prezentace tvorby katedry aplikované geoinformatiky a kartografie) 
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a pro ty, kteří se chtěli pobavit a poučit zároveň, byly připraveny zajímavé hry 
(Politická geografie hrou, Kde leží zajímavé turistické novinky posledních let?).

Ve čtvrtek se návštěvníci mohli v rámci Dne zdraví dozvědět, jak jsou na tom se 
svým zdravotním stavem, a zároveň si vyslechnout přednášky na příbuzná témata. 
Během celého týdne se pak mohli samozřejmě informovat o možnostech studia 
geografie u informačního stánku.

Albertovské Dny geografie tradičně vzbudily zájem médií, ve vysílání České te-
levize se objevil prezident České geografické společnosti doc. RNDr. Pavel Chromý, 
Ph.D. (reportáž je možné nalézt na webu ČGS). 

Věříme, že i na ostatních pracovištích se akce vydařily a již nyní si můžete 
poznamenat, že Dny Geografie 2020 proběhnou tradičně v listopadu (od středy 
18. do pátku 27. 11.).

Jakub Jelen

 Výsledky soutěže O nejlepší studentskou vědeckou práci 2019

Dne 17. října 2019 proběhlo na půdě Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 
v Brně finále každoroční soutěže O nejlepší studentskou vědeckou práci. Soutěž 
se uskutečnila v rámci 27. středoevropské geografické konference a celkem bylo 
přihlášeno 14 bakalářských prací. 

Účastníci soutěže O nejlepší studentskou vědeckou práci. Foto: Radek Durna.
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Vítězkou letošního ročníku se stala Monika Motyčková (katedra geografie, 
Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita) s prací Analýza přístupnosti Starého 
Města pro osoby s omezenou pohyblivostí. Druhé místo obsadila Daniela Valchářová 
(katedra aplikované geoinformatiky a kartografie, Přírodovědecká fakulta, Uni-
verzita Karlova) s prací Tematický atlas Církve adventistů sedmého dne, a na třetím 
místě se umístila Kateřina Kostěncová (katedra geografie, Fakulta ekonomická, 
Západočeská univerzita v Plzni) s prací Analýza protestních událostí v Makedonii. 

Všem vítězům gratulujeme.

Jakub Jelen
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