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Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce 

PřF UK dne 10.1. 2013 

 
Přítomni: doc. Blažek, doc. Dzúrová, prof. Janský, dr. Kocourková, doc. Langhammer, doc. Sýkora, doc. 

Vilímek 

Omluveni: doc. Drbohlav, Mgr. Feitová, prof. Pavlínek, dr. Potůčková 

Hosté: prof. Hampl, rektor Univerzity Karlovy 

Program 
I. Jednání rady PRVOUK P43 

1. Metodika sledování indikátorů Programu 

2. Metodika shrnutí výsledků a plánu výzkumných aktivit kateder 

3. Příprava průběžné hodnotící zprávy 

 

II. Jednání vědecké rady Geografické sekce 

1. Schválení zápisu ze zasedání VRGS dne 6.12. 2012 

2. Schválení návrhu komise pro habilitační řízení RNDr. Zdeňka Klimenta, CSc. 

3. Schválení návrhu na jmenování členů oborové rady čtyřletého doktorského studijního programu 

Regionální a politická geografie 

4. Schválení návrhu na jmenování členů komise pro státní doktorské zkoušky a obhajoby 

disertačních prací v doktorských studijních programech Obecné otázky geografie, Regionální a 

politická geografie a Sociální geografie a regionální rozvoj                                                                                                                             

5. Různé 

 

I. Jednání Rady PRVOUK P43 

Doc. Langhammer uvítal rektora Univerzity Karlovy prof. Hampla.  

Prof. Hampl informoval o záměrech průběžných zpráv Programu. Za rok 2012 se očekává stručná zpráva 

do dvou stran textu s klíčovými informacemi a stručným sebehodnocením a případnými odchylkami, 

které vznikly od návrhu programu. Každé dva roky se očekává delší zpráva, která bude důkladně 

analyzovat naplňování cílů Programu deklarovaných v návrhu.  

Doc. Langhammer stručně představil pravidla organizace a řízení programu P43 Geografie, jeho hlavní 

cíle a zásady hodnocení. 

Rektor deklaroval ochotu přijímat zpětné vazby a vyzval členy VRGS k případným připomínkám řízení 

programu PRVOUK na UK.  
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Metodika sledování indikátorů Programu 

Proděkan představil mechanismus průběžného sledování indikátorů plnění cílů Programu definované v 

jeho návrhu. Pro rok 2012 byly nastaveny výchozí hodnoty indikátorů, mechanismus sledování bude 

sledován a vyhodnocen. 

Metodika shrnutí výsledků a plánu výzkumných aktivit kateder 

Proděkan představil formulář, pro shrnutí výsledků řešení Programu v rámci jednotlivých kateder, 

struktury nosných směrů výzkumu kateder a plánu výzkumu pracovišť na další rok včetně návrhu 

personálních změn. Po diskusi byl navržený mechanismus přijat.  

Příprava průběžné hodnotící zprávy 

Proděkan představil klíčové termíny a úkoly přípravy hodnotící zprávy za rok 2012. Do konce ledna 

budou zpracovány shrnutí a plány výzkumu kateder, na únorovém zasedání bude diskutován koncept 

průběžné hodnotící zprávy Programu. 

 

II. Jednání Vědecké rady Geografické sekce 

1. Schválení zápisu ze zasedání VRGS dne 6.12. 2012 

K předloženému zápisu byly vzneseny dílčí připomínky, které byly konsenzuálně zapracovány. 

Usnesení: VRGS schvaluje zápis ze zasedání dne 6. 12. 2012 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

2. Schválení návrhu komise pro habilitační řízení RNDr. Zdeňka 

Klimenta, CSc. 

RNDr. Zdeněk Kliment, CSc., Katedra fyzické geografie a geoekologie odevzdal  habilitační práci s 

názvem:  „Erozní a transportní procesy v povodí s ohledem na současné změny v české krajině“ a  

doklady potřebné k zahájení habilitačního řízení v oboru fyzická geografie. 

Návrh na složení komise: 

Předseda: prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, 

Albertov 6, 128 43 Praha 2, jansky@natur.cuni.cz 

Členové: doc. ing. Tomáš Dostál, Ph.D., ČVUT Praha, Fakulta stavební, Katedra hydromeliorací a 

krajinného inženýrství, Thákurova 7, 166 29 Praha 6, dostal@fsv.cvut.cz 

prof. Ing. Miloslav Janeček, DrSc., Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, 

Kamýcká 1176, 165 21 Praha 6 – Suchdol, janecekm@fzp.czu.cz 

prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc., Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, 128 

43 Praha 2, kalvoda@natur.cuni.cz 

mailto:kalvoda@natur.cuni.cz
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doc. RNDr.Miloš Stankoviansky, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 

Katedra fyzickej geografie a geoekológie,  Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, 

Milos.Stankoviansky@test.fns.uniba.sk 

 

Usnesení: VRGS schvaluje návrh na složení komise pro habilitační řízení RNDr. Zdeňka Klimenta, CSc. 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0 

 

3. Schválení návrhu na jmenování členů oborové rady čtyřletého 

doktorského studijního programu Regionální a politická geografie 

Projednání návrhu bylo odloženo na příští zasedání VRGS. 

 

4. Schválení návrhu na jmenování členů komise pro státní doktorské 

zkoušky a obhajoby disertačních prací v doktorských studijních 

programech Obecné otázky geografie, Regionální a politická 

geografie a Sociální geografie a regionální rozvoj         

Projednání návrhu bylo odloženo na příští zasedání VRGS. 

 

5. Různé 

- Odborný seminář programu PRVOUK se uskuteční 8. března od 10:30 v Pravé rýsovně. 

 

- Příští řádné zasedání Vědecké rady Geografické sekce, spojené s habilitačním řízením  

RNDr. Pavla Chromého, Ph.D., se uskuteční dne 14. února 2013 v 9:00 v Pravé rýsovně, 

Albertov 6. 

 

 

 

 

 

Zapsal: RNDr. Roman Matoušek, Ph.D. 

Schválil: Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. 


