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Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce  

PřF UK dne 6.12. 2012 
 

Přítomni: doc. Blažek, doc. Drbohlav, doc. Dzúrová, prof. Janský, dr. Kocourková, 

doc. Langhammer, doc. Sýkora  

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

 

 

Program 

1. Schválení zápisu ze zasedání VRGS dne 8. 11. 2012 

2. Návrh na projednání a schválení témat PhD projektů v rámci fakultního programu na podporu 

talentovaných doktorských studentů s názvem STARS 

3. PRVOUK 

4. pravidla hodnocení publikačních aktivit, Hodnocení zahraničních monografií a kapitol v 

zahraničních monografiích, publikovaných nebo přijatých k publikaci v roce 2012  

5. Seminář Programu 14.12.2012 

6. Informace o sběru dat a postupu hodnocení záznamů o výsledcích publikační činnosti. 

7. Různé 

 

1. Schválení zápisu ze zasedání VRGS dne 8.11. 2012 

K předloženému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Usnesení: VRGS schvaluje zápis ze zasedání dne 8. 11. 2012 

Hlasování: pro 6 , proti 0, zdržel se 0  

 

2. Schválení návrhu témat PhD projektů v rámci fakultního 

programu na podporu talentovaných doktorských studentů 

s názvem STARS 

VRGS projednala předložené návrhy témat PhD projektů v rámci fakultního programu na podporu 

talentovaných doktorských studentů s názvem STARS. 

- Morphostructural analysis of Ethiopian Highland based on remote sensing (doc. V. Vilímek) 

- Interdisciplinary approaches utilizing the spatial distribution of surnames (Dr. J. Novotný) 

- Accessibility and mobility as an aspect of quality of life (doc. Z. Čermák) 

 

Usnesení: VRGS schvaluje témata PhD projektů v rámci fakultního programu na podporu 

talentovaných doktorských studentů s názvem STARS 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 0 
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3. Jednání Rady PRVOUK P43 

Rada Programu projednala postup sběru osobních přehledů a plánů aktivit a podkladů pro hodnocení 

výsledků publikačních aktivit Programu v roce 2012. Proděkan konstatoval, že záznamy o výsledcích 

publikačních aktivit byly členy týmu Programu zadány do OBD a byly předány Oddělení podpory 

vědy k provedení bodového hodnocení v kategorii článek v impaktovaném časopise.  

Členové Rady provedli v souladu s přijatými pravidly hodnocení výsledků publikačních aktivit 

Programu bodové vyhodnocení kapitol v zahraničních monografiích, publikovaných nebo přijatých k 

publikaci v roce 2012. 

 

Rada Programu dále projednal náplň nadcházejícího odborného semináře Programu, který se uskuteční 

14.12.2012 s následujícím programem:                                                                

1. Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 

 Vliv věku rodičů a dalších faktorů na výskyt vrozených vývojových vad v České republice 

2. RNDr. Václav Treml, Ph.D. 

 Horské ekosystémy a klimatická změna - příklady využití dendrochronologických metod 

3. Diskuse 

4. Shrnutí výsledků publikační činnosti Programu v roce 2012    

 

 

4. Různé 

- AUC  Geographica – doc. Blažek informoval o pozitivních změnách ve vydávání časopisu, 

který spočívá v dosažení pravidelnosti ve vydávání AUC a zkvalitnění obsahu a zejména 

přidělení DOI od roku 2013. Proděkan poděkoval celému redakčnímu týmu za úsilí při rozvoji 

časopisu. 

 

- Učitelské studium -  členové Vědecké rady Geografické sekce diskutovali o problematice 

učitelského studia geografických oborů.  

 

Proděkan informoval o nadcházejících termínech akcí Geografické sekce:  

- Profesorské řízení doc. Sýkory na zasedání VR UK 13.12. 2012                                                                      

- Seminář PRVOUK 14.12. od 10:00  

- Vánoční besídka Geografické sekce 14.12. od 17:00. 

- Příští řádné zasedání Vědecké rady Geografické sekce se uskuteční dne 10. ledna 2013 v 9:30 

v Pravé rýsovně, Albertov 6. 

 

Závěrem proděkan poděkoval členům vědecké rady  za pracovní nasazení a spolupráci na rozvoji 

Geografické sekce v roce 2012 a popřál jim do nového roku mnoho úspěchů v pracovním i osobním 

životě. 

 

 

Zapsala: Alena Doubková 

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


