
Zápis ze zasedání 
Vědecké rady Geografické sekce PřF UK 13. 1. 2017 

Přítomni: doc. Bičík, doc. Blažek, doc. Čermák, prof. Drbohlav, prof. Dzúrová, mgr. Frantál, doc. Chromý, prof. 

Janský, prof. Kalvoda, doc. Kocourková, dr. Kupková, doc. Langhammer, doc. Ouředníček, Dr. Štych, doc. 

Vilímek 
 
Omluvena: doc. Fialová 
 

Program 

Agenda 

1.    Slavnostní zahájení 1. zasedání nové VRGS 

K projednání a schválení 

2.  Schválení zápisu ze zasedání VRGS dne 10. 11. 2016  
(příloha 1) 
 
3.  Schválení návrhu složení komise pro habilitační řízení RNDr. Evy Janské, Ph.D. 
 (příloha 2) 
 
4. Schválení návrhu na složení komise pro státní magisterské a rigorózní zkoušky ve studijním 

programu Geografie, oboru Učitelství geografie pro střední školy 
  (příloha 3) 
 

5. Změna garanta doktorského studijního programu Regionální a politická geografie 
  (příloha 4) 
 

 
6. Schválení zápisu ze zasedání VRGS dne 13. 1. 2017  
 

Informace 

7. Kapitálový rozpočet (projednání návrhů pro rozpočet) 

 
8. Vědecká rada geografické sekce (nové složení, organizace jednání, souhlas s termíny) 

 
9. Shrnutí zpráv z kolegia děkana 

 
10. Zpráva o projektu STARS  

 
11. Diskuse o programu jednání VRGS v roce 2017 (diskuse řešení problémů a strategických rozhodnutí) 

1. Vědecká rada  

Jednání rady PRVOUK P43 

 
12. PRVOUK P43  

 (prod. Langhammer) 
 

Různé 

13. Různé 

 



Zápis 

Agenda 

1. Slavnostní zahájení 1. zasedání nové VRGS 
 

K projednání a schválení 

2.  Schválení zápisu ze zasedání VRGS dne 10. 11. 2016  
(příloha 1) 

 
Zápis z VRGS 10. 11. 2016 – k zápisu nebyly vzneseny připomínky. 
Hlasování 
Přítomni:  15 
Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  

 
3.  Schválení návrhu složení komise pro habilitační řízení RNDr. Evy Janské, Ph.D. 
 (příloha 2) 

 
Doc. Dzúrová vysvětlila návrh složení komise pro habilitační řízení dr. Evy Janské. Všichni navržení 

členové s jejich působením v komisi souhlasí. Proběhla krátká diskuse ke složení komise. 
 
Usnesení: VRGS schvaluje návrh na složení habilitační komise. 
Hlasování 
Přítomni:  15 
Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se:  0 

 
4. Schválení návrhu na složení komise pro státní magisterské a rigorózní zkoušky ve studijním 

programu Geografie, oboru Učitelství geografie pro střední školy 
  (příloha 3) 
 

Usnesení: VRGS schvaluje návrh na složení komise pro státní magisterské a rigorózní zkoušky ve studijním 

programu Geografie. 
Hlasování 
Přítomni: 15 
Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  

 
5. Změna garanta doktorského studijního programu Regionální a politická geografie 

  (příloha 4) 
 

Usnesení: VRGS navrhuje odvolat prof. RNDr. Petra Pavlínka, Ph.D. z funkce garanta doktorského 

studijního programu Regionální a politická geografie. 
Hlasování 
Přítomni: 15 
Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
 
Usnesení: VRGS navrhuje jmenovat doc. RNDr. Josefa Novotného, Ph.D. do funkce garanta doktorského 

studijního programu Regionální a politická geografie. 
Hlasování 



Přítomni: 15  
Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  

 
6. Schválení zápisu ze zasedání VRGS dne 13. 1. 2017  
(příloha 5) 

 
Zápis z VRGS 13. 1. 2017 – k zápisu nebyly vzneseny připomínky. 
Hlasování 
Přítomni:  15 
Pro: 15 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  

 

Informace 

 
7. Kapitálový rozpočet  

Doc. Ouředníček představil návrhy na přístrojové a stavební investice v roce 2017, které zaslali vedoucí 

geografických pracovišť. Byly diskutovány zejména požadavky na investice do pracoven v Legerově ulici 

a stavební investice do úpravy učeben Věž, Z3, K1, K2 a Velká geologická posluchárna. Vedoucí kateder 

a další členové rady byli vyzváni k doplnění návrhů nejpozději do 15. ledna. 
 

8. Vědecká rada geografické sekce  
 
Doc. Ouředníček představil nové složení vědecké rady geografické sekce a organizaci jednání rady. 
 
Termíny jednání VRGS jsou prozatím stanoveny na dopoledne před konáním Vědecké rady fakulty: 9. 2., 

9. 3., 13. 4, 11. 5, 8. 6. 2017 (Pravá rýsovna). 
 
Novou tajemnicí geografické sekce se stala dr. Petra Špačková. Vědecká rada děkuje dr. Dagmar Chalupové 

za práci ve funkci tajemnice geografické sekce. 
 
Návrhy na jednání VRGS je nutné předložit:  
- do úterý v předcházejícím týdnu (do 10:00) je možné posílat návrhy, které je nutné předložit na vědecké 

radě fakulty 
- do pondělí v týdnu, kdy se VRGS koná (do 12:00) je možné posílat další návrhy a dokumenty do sdíleného 

dokumentu 
 
Doc. Chromý navrhuje sestavení ročního tematického harmonogramu, kdy by bylo jednání VRGS vždy 

více zaměřeno na jedno téma (doplnění složení komisí studijních programů, doktorské studium apod.). Doc. 

Langhammer souhlasí, bude to velmi výhodné pro ty, kteří připravují materiály pro jednání a budou moci 

koncepčně pracovat. 
 
 

9. Shrnutí zpráv z kolegia děkana 
Doc. Ouředníček shrnul zprávy z jednání kolegia děkana: (i) byl jmenován nový tajemník Ing. Mozr, (ii) 

vznikla dvě nová oddělení – oddělení projektů OP a právní oddělení, (iii) termín reprezentačního plesu 18. 

2., (iii) na cenu Donatio Universitatis Carolinæ byl za Geografickou sekci navržen prof. Janský. 
 
Doc. Chromý poukázal na nutnost diskutovat přístup k akreditaci geografických studijních programů 

v rámci institucionální akreditace (na některém z dalších jednání VRGS). Doc. Ouředníček upozornil na 

negativní důsledky (zvýšená zátěž na vyučující a sestavení rozvrhu). Doc. Čermák požaduje informace o 

časovém harmonogramu nových akreditací a změnách, které s nimi budou souviset. Doc. Blažek varoval 

před opětným slučováním studijních oborů. Doc. Langhammer vysvětlil kontext diskusí vzniku nových 

oborů, které jsou atraktivní pro nové studenty. Doc. Chromý upozornil na nutnost zařazení tohoto problému 

na jednání VRGS v nejbližší době. 



 
10. Zpráva o projektu STARS  

Geografie byla schopna vyhlásit výběrové řízení pouze na jedno místo doktorského studia STARS. 
Toto téma bude otevřeno k širší diskusi na některém z dalších jednání VRGS. 
 

11. Diskuse o programu jednání VRGS v roce 2017  
(diskuse řešení problémů a strategických rozhodnutí) 
Členové VRGS byli vyzváni k nadnesení agendy. Náměty je možné posílat proděkanovi průběžně. 

 
12. PRVOUK P43  

 (prod. Langhammer) 
 
Doc. Langhammer informoval, že projekt PRVOUK skončil 31. 12. 2016. Závěrečnou zprávu bude nutné 

odevzdat v červnu 2017. Byla diskutována možnost uspořádání závěrečného semináře. 
 
Institucionální financování vědy nově od 1. ledna 2017 zabezpečuje program PROGRES, který povede doc. 

Ouředníček. Projekt má návaznost na PRVOUK a získal dobré hodnocení. Dále Geografická sekce usilovala 

o bonus za zahraniční aktivity, výsledky budou známy v lednu. Jednání o projektu PROGRES bude 

zařazeno na příští jednání VRGS. 
 

  



Různé 

13. Různé 
Kampus Albertov 
Doc. Langhammer navrhuje zahrnovat na jednání VRGS pravidelně bod k projektu Kampus Albertov, bude 

nutné reagovat na aktuální práce při dopracování architektonického projektu (např. upozornil na nelogické 

rozmístění jednotlivých oborů a skupin). Na jednání bude předběžně zařazováno jednou za dva měsíce. 
 
Návrhy na cenu Nadace Josefa Hlávky 
Prof. Janský upozornil, že není nutné omezovat počet návrhů na cenu. V loňském roce získala cenu kniha 

Sucho v českých zemích. 
V rámci Geografické sekce jsou navrženy tyto knihy, které budou postoupeny na kolegium děkana 16.1.: 
Křížek, Uxa, Mida: Praktikum morfometrických analýz reliéfu (sekce vědy o neživé přírodě) 
Janský: Vodopády světa (sekce vědy o neživé přírodě) 
Spilková: Alternativní potravinové sítě: Česká cesta (sekce společenské vědy 
 
Erasmus a internacionalizace fakulty 
Doc. Štych otevřel téma výuky Erasmus studentů. Doc. Ouředníček upozornil na nutnost posílení 

internacionalizace fakulty. Bude zařazeno na některé z dalších jednání VRGS. Prof. Janský vyzval 

k zintenzivnění spolupráce v rámci smluv, které již jsou uzavřeny (příklad spolupráce s univerzitou 

v Heidelbergu). 
 
Spolupráce s vědeckovýzkumnými institucemi 
Doc. Chromý upozornil na formalizaci spolupráce s dalšími vědeckovýzkumnými a dalšími organizacemi 

formou rámcových smluv o spolupráci (např. s ústavy Akademie věd ČR; včetně členství v oborových 

radách, pedagogické činnosti). Nutné spolupráci veřejně deklarovat. Prof. Janský vyzývá k sestavení 

seznamu organizací, se kterými spolupracujeme. Katedra fyzické geografie a geoekologie má již podepsané 

smlouvy o spolupráci (ČHMÚ, Vodohospodářský ústav), dále je v plánu podepsat smlouvu s dvěma ústavy 

Akademie věd ČR. 
 
Geografický ústav AV 

Doc. Ouředníček představil myšlenku založení Geografického ústavu v rámci Akademie věd. Vhodné 

ustavit pracovní skupinu a připravit podklady pro jednání. 
 
 

 

Příští zasedání VRGS bude 9. 2. 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: 
RNDr. Petra Špačková, Ph.D. 
 
 
 
Schválil: 
doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. 
proděkan Geografické sekce a KTV PřF UK 


