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Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce  

PřF UK dne 8.11.2012 
 

Přítomni: doc. Blažek, doc. Drbohlav, Mgr. Feitová, prof. Janský, dr. Kocourková, doc. 

Langhammer, doc. Sýkora, doc. Vilímek (8) 

Omluveni: doc. Dzúrová, prof. Pavlínek, dr. Potůčková (3) 

Hosté: dr. Bayer, doc. Kolář, dr. Kupková, dr. Štych 

Program 
1. Schválení zápisu ze zasedání VRGS dne 4. 10. 2012 

2. Schválení návrhu komise pro výběrové řízení na místo akademického pracovníka 

3. Výběr tématu habilitační přednášky RNDr. Pavla Chromého, Ph.D.  

4. PRVOUK – pravidla hodnocení publikačních aktivit 

5. Návrh publikace „Česká jezera“ do nakladatelství Karolinum 

6. Návrh publikace „Uzavřené paralelní světy: rizika utváření nových sociálně-prostorových 

formací“ do nakladatelství Karolinum 

7. Návrh publikace „Prostor(y) geografie“ do nakladatelství Karolinum 

8. Informace o akreditaci navazujícího magisterského oboru Kartografie a geoinformatika 

9. Různé 

 

1. Schválení zápisu ze zasedání VRGS dne 4.10. 2012 
K předloženému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.  

Usnesení: VRGS schvaluje zápis ze zasedání dne 4. 10. 2012 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.  

 

2. Schválení návrhu komise pro výběrové řízení na místo akademického 

pracovníka 
VRGS projednala návrh vedoucího katedry fyzické geografie a geoekologie na vypsání výběrového 

řízení na obsazení místa akademického pracovníka a složení příslušné komise. V rámci diskuse o 

vazbě tohoto konkurzu a projektu UNCE k personální politice katedry byl v diskuzi následně 

modifikován návrh složení komise, o kterém vědecká rada hlasovala. 

Návrh katedry fyzické geografie a geoekologie na vypsání výběrového řízení na místo odborný 

asistent se zaměřením na hydrologii povrchových vod. 
Předseda – proděkan sekce:  doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. 

Vedoucí katedry:   Prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc. 

Členové:    RNDr. Zdeněk Kliment, CSc. 

RNDr. Milada Matoušková, Ph.D. 

doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. 

doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. 

Ing. Josef Hladný, CSc. (Český hydrometeorologický ústav) 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1. 
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3. Výběr tématu habilitační přednášky RNDr. Pavla Chromého, Ph.D. 
Vědecká rada diskutovala výběr tématu habilitační přednášky z nabídky, kterou uchazeč předložil při 

zahájení habilitačního řízení: 

- Současné proměny předmětové orientace historickogeografického a kulturněgeografického 

výzkumu 

- Historickogeografické a kulturněgeografické aspekty vývoje periferních oblastí Česka 

- Koncepční otázky studia identity regionálních komunit 

Usnesení: VRGS schvaluje téma habilitační přednášky dr. Pavla Chromého „Historickogeografické a 

kulturněgeografické aspekty vývoje periferních oblastí Česka“ 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1.  

4. PRVOUK – pravidla hodnocení publikačních aktivit 
VRGS projednala návrh interních pravidel hodnocení pracovníků programu PRVOUK P43 Geografie, 

který byl upraven na základě podnětů vzešlých z minulého zasedání a následně doručených 

připomínek, které proděkan představil – zejména s důrazem na systém hodnocení zahraničních 

monografií a kapitol v monografiích.  

Proděkan dále představil návrh dokumentu „Osobní přehled a plán aktivit“, který bude využit pro 

koordinaci a nastavení vnitřních zpětných vazeb v rámci programu. Na základě diskuze budou 

upraveny nebo vypuštěny některé položky tak, aby formulář co nejvíce pomohl pracovníkům plánovat 

a reflektovat vlastní tvůrčí činnost a nebyl využíván jen k administraci. Podněty k upravené verzi 

dokumentu dodají členové VRGS do pondělí 12. 11. 2012. 

Diskutován byl vztah interního hodnocení a vnějšího hodnocení podle metodiky RVVI a způsob 

stimulačního stanovení jednotlivých složek mzdy. Další podněty vzešlé z diskuze budou zapracovány 

do finální verze dokumentu. 

Sběr publikačních výstupů za rok 2012 a vyplnění přehledů aktivit a osobních plánů proběhne do 

30.11.2012.  

Usnesení: VRGS souhlasí pravidly hodnocení publikačních aktivit v programu PRVOUK  

Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1. 

5. Návrh publikace „Česká jezera“ do nakladatelství Karolinum 
Prof. Janský představil stručně autorský záměr publikace. 

Usnesení: VRGS doporučuje zařazení publikace „Česká jezera“ do edičního plánu nakladatelství 

Karolinum. Vědecká rada navrhuje recenzenty prof. Jaroslav Vrba (Jihočeská univerzita) a prof. 

Vladislav Kříž (Ostravská univerzita). 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

6. Návrh publikace „Uzavřené paralelní světy: rizika utváření nových sociálně 

prostorových formací“ do nakladatelství Karolinum 
Doc. Sýkora, editor navrhované publikace, představil stručně autorský záměr publikace. 

Usnesení: VRGS doporučuje zařazení publikace „Uzavřené paralelní světy: rizika utváření nových 

sociálně prostorových formací“ do edičního plánu nakladatelství Karolinum. Vědecká rada navrhuje 

recenzenty prof. Vladimír Ira (Geografický ústav SAV) , prof. Petr Mareš (Masarykova univerzita). 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 



3 
 

7. Návrh publikace „Prostor(y) geografie“ do nakladatelství Karolinum 
Dr. Matoušek, editor navrhované publikace, představil stručně autorský záměr publikace.  

Usnesení: VRGS doporučuje zařazení publikace „Prostor(y) geografie“ do edičního plánu 

nakladatelství Karolinum. Vědecká rada navrhuje recenzenty publikace dr. Petr Jehlička (Open 

University), prof. René Matlovič (Prešovská univerzita v Prešově) 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 

8. Informace o akreditaci navazujícího magisterského oboru Kartografie a 

geoinformatika 
Proděkan informoval o proběhlých jednáních vedených v rámci vedení sekce za účelem naplnění 

požadavků Akreditační komise pro zlepšení personálního zajištění a publikačních výsledků týmu, 

zajišťujícího akreditaci navazujícího magisterského oboru Kartografie a geoinformatika. Představil 

dosavadní konsenzuální závěry z jednání vedení sekce, směřující k bezprostřednímu posílení oboru 

jeho intenzivnějším propojením s dalšími katedrami v rámci Geografické sekce. Vazba na ostatní 

obory geografické sekce je klíčová z hlediska možnosti využití synergií ve výzkumu a výuce. Do 

výuky v programu se tak od nastávajícího akademického roku zapojí pracovníci jiných kateder s 

odborným přesahem a relevantními publikačními aktivitami k tomuto oboru, ve spolupráci 

s pracovníky katedry aplikované geoinformatiky a kartografie. Předběžně bylo dohodnuto zapojení 

následujících pracovníků: Dr. Chromý – historická kartografie, doc. Ouředníček – geoinformatické 

aplikace v sociální geografii a atlasová tvorba, doc. Langhammer – geoinformatické modelování 

přírodních procesů). Tito pracovníci budou působit v roli garantů vybraných předmětů a dále se budou 

zapojovat do vedení magisterských prací, zejména ve vazbě na stávající spolupráci v řešení 

výzkumných projektů.  

Doc. Kolář upozornil na neurčitost rozsahu opatření, které akreditační komise očekává, což 

znesnadňuje rozhodování a posuzování přijímaných kroků. Dále upozornil na rizika spojená 

s posunem profilace oboru a s tím spojenou potřebu diskuze jeho budoucí profilace. Tato diskuze bude 

probíhat v první polovině příštího roku.  

Vědecká rada diskutovala o závažnosti vzniklé situace, dosavadním postupu řešení, komunikaci 

navrhovaných a přijímaných řešení se členy katedry a o vhodné míře různých přístupů k řešení vzniklé 

situace a jejich reálnosti pro zachování magisterské a doktorské akreditace oboru.  

V následujících týdnech budou vyřešeny technické a organizační otázky těchto změn, zejména 

upřesnění formy a obsahu zapojení do studijních plánů a personální a organizační dopady na 

zúčastněné katedry. Postup řešení a navržené kroky budou projednány s plénem katedry aplikované 

geoinformatiky a kartografie. 

9. Různé 
Proděkan informoval o nadcházejících termínech akcí Geografické sekce:  

- Seminář PRVOUK 14.12. od 11:00  

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

- Příští řádné zasedání Vědecké rady Geografické sekce se uskuteční dne 6. prosince 2012 v 9:30 

v Pravé rýsovně, Albertov 6. 

 

 

Zapsal: Mgr. Roman Matoušek, Ph.D. 

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


