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Zápis ze zasedání Vědecké rady Geografické sekce  

PřF UK dne 4.10.2012 

 

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

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

Omluveni: Mgr. Feitová, prof. Pavlínek, dr. Potůčková (3) 

Hosté: dr. Bayer, dr. Jančák, dr. Kupková, bc. Šafránek, bc. Šifta,  

Program 
1. Představení úspěšných účastníků soutěže Studentských vědeckých odborných prací (SVOP) 

2. Schválení zápisu ze zasedání VRGS dne 7.6. 2012 

3. Schválení návrhu na změnu ve složení oborové rady doktorského studijního programu Fyzická 

geografie a geoekologie 

4. Schválení návrhu na jmenování nových členů pro státní závěrečné bakalářské zkoušky studijního 

oboru Geografie a kartografie 

5. Schválení návrhů komisí pro výběrová řízení na místa akademických pracovníků 

6. Návrhy kandidátů na Cenu děkana 

7. Organizace a mechanismus hodnocení v rámci programu PRVOUK 

8. Informace o vývoji hodnocení výsledků vědy 

9. Informace o akreditaci navazujícího magisterského oboru Kartografie a geoinformatika 

10. Různé 

 

1. Představení úspěšných účastníků soutěže Studentských vědeckých 

odborných prací (SVOP) 
Koordinátor soutěže SVOP na Geografické sekci dr. Jančák představil úspěšné účastníky celostátního 

kola této soutěže organizované Českou geografickou společností. V sekci bakalářských prací obsadili 

studenti Geografické sekce všechny tři medailové pozice (1. Bc. Šichta, 2. Bc. Danielová, 3. Bc. 

Šafránek). 

Proděkan ocenil úspěšné studenty a poděkoval jim za reprezentaci geografické sekce. Dále poděkoval 

dr. Jančákovi za jeho podíl na organizaci soutěže. 

Doc. Blažek informoval o úspěchu studentů Geografické sekce v soutěži studentských prací 

organizované agenturou Czechtourism. 
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2. Schválení zápisu ze zasedání VRGS dne 7.6. 2012 
K předloženému zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.  

VRGS schvaluje zápis ze zasedání dne 7. 6. 2012 

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

 

3. Schválení návrhu na změnu ve složení oborové rady doktorského studijního 

programu Fyzickáˇgeografie a geoekologie 
VRGS projednala znovu předložený modifikovaný návrh předsedy oborové rady doktorského 

studijního programu Fyzická geografie a geogekologie doc. RNDr. Zdeňka Lipského, CSc. na změny 

ve složení oborové rady. Prof. Janský představil nově navrhované členy, kteří nahradí odstoupivší 

členy dosavadní oborové rady. 

Doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSC., ředitel Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy univerzity  

Doc. RNDr. Jan Hradecký, PhD., vedoucí katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecké 

fakulty Ostravské univerzity, předseda oborové rady Environmentální geografie OU  

RNDr. Radan Huth, DrSc., katedra fyzické geografie a geoekologie  Přírodovědecké fakulty UK a 

ÚFA AV ČR  

RNDr. Zbyněk Engel, PhD., katedra fyzické geografie a geoekologie  Přírodovědecké fakulty UK 

Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc., katedra botaniky Přírodovědecké fakulty UK 

Prof. RNDr. Vit Voženílek, CSc., vedoucí katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty UP 

Olomouc 

Usnesení: VRGS schvaluje návrh na jmenování nových členů oborové rady doktorského studijního 

programu Fyzická geografie a geoekologie. 

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

 

4. Schválení návrhu na jmenování nových členů pro státní závěrečné 

bakalářské zkoušky studijního oboru Geografie a kartografie 
VRGS projednala návrh vedoucího katedry fyzické geografie a geoekologie prof. Janského na 

jmenování členů komise pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském studijním oboru Geografie a 

kartografie. 

Usnesení: VRGS schvaluje návrh na jmenování členů komisí pro státní závěrečné zkoušky 

v bakalářském oboru Geografie a kartografie RNDr. Miroslava Müllera, Ph.D. a RNDr. Filipa 

Hartvicha, Ph.D. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. VRGS schvaluje nové členy komise pro státní závěrečné 

zkoušky  
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5. Schválení návrhů komisí pro výběrová řízení na místa akademických 

pracovníků 
VRGS projednala návrhy vedoucích kateder na vypsání výběrových řízení na obsazení míst 

akademických pracovníků a složení příslušných komisí. Vedoucí jednotlivých pracovišť představili 

důvody vypsání výběrových řízení a jejich specifikací. 

Návrh katedry demografie a geodemografie na vypsání výběrového řízení na místo odborný 

asistent/asistent se zaměřením na demografii rodin a domácností, demografické informační 

systémy 

Předseda – proděkan sekce:  doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. 

Vedoucí katedry:   RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D. 

Členové komise:    Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. 

Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 

RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. 

RNDr. Boris Burcin, Ph.D. 

RNDr. Tomáš Kučera, CSc. 

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

 

Návrh katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na obsazení místa odborného asistenta 

se zaměřením na politickou geografii. 

Předseda – proděkan sekce:  doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. 

Vedoucí katedry:   doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 

Členové:    Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. 

Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 

Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. 

Prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc. 

Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 

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

 

 

 

Návrh katedry sociální geografie a regionálního rozvoje na obsazení místa odborného asistenta 

se zaměřením na sociální geografii, sociální politiku a regionální rozvoj. 

Předseda – proděkan sekce:  doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. 

Vedoucí katedry:   doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc. 

Členové:   Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc. 

Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc. 

Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. 

Prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc. 

Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. 

 

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

 

Návrh katedry tělesné výchovy na obsazení místo lektora 1 se zaměřením na aerobik, fitness 

aktivity a sporty v přírodě. 

Předseda – proděkan sekce:  doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. 

Vedoucí katedry:   Mgr. Kateřina Feitová 

Členové:    Doc. RNDr. Svatopluk Matolín, DrSc.  

Mgr. Lukáš Frantál 

PaedDr. Aleš Ludvík 

Mgr. Zdeňka Polová 

PaedDr. Hana Milerová (Ústav tělesné výchovy 2. a 3. LF UK) 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
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Návrh katedry fyzické geografie a geoekologie na vypsání výběrového řízení na místo odborný 

asistent/docent se zaměřením na geomorfologii a fyzickou geografii. 

Předseda – proděkan sekce:  doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. 

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

Členové:    Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. 

RNDr. Jan Klimeš, Ph.D. 

Doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc. 

RNDr. Luděk Šefrna, CSc. 

Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc. 

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

 

 

6. Návrhy kandidátů na Cenu děkana 

VRGS projednala návrhy vedoucích kateder na udělení Ceny děkana pro mladé vědecko-pedagogické 

pracovníky do 35 let a Ceny děkana pro nejlepší absolventy magisterského a doktorského studia. 

 

Cena děkana pro mladé vědecko-pedagogické pracovníky do 35 let 

Vedoucí kateder představili návrhy na dr. Hartvicha a dr. Temelovou. 

Vědecká rada doporučuje kandidáty v pořadí RNDr. Filip Hartvich, Ph.D. a RNDr. Jana Temelová, 

Ph.D.   

Hlasování:  Pro 7, proti 0, zdržel se 1 

 

Cena děkana pro nejlepší absolventy doktorského studia 

Vedoucí kateder představili návrhy kandidátů - dr. Kofroně a dr. Burdu.  

Vědecká rada doporučuje kandidáty v pořadí Mgr. Jan Kofroň, Ph.D. a Mgr. Tomáš Burda, Ph.D..  

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdržel se 2. 

 

Cena děkana pro nejlepší absolventy magisterského studia 

Přítomní zástupci kateder představili návrhy kandidátů – Mgr. Ondřeje Boháče, Mgr. Andreje 

Morávka a Mgr. Michaelu Šimečkovou, rozenou Vobořilovou. 

Vědecká rada doporučuje kandidáty na ocenění v pořadí Mgr. Morávek a Mgr. Michaela Šimečková 

(rozená Vobořilová). 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0. 
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7. Organizace a mechanismus hodnocení v rámci programu PRVOUK 
Proděkan – řešitel programu PRVOUK P43 Geografie představil dokument „Principy organizace, 

plánování a hodnocení aktivit a rozdělení odměn“ a podrobněji popsal jeho klíčové body v oblasti 

řízení a ročního plánování výzkumu, financování, komunikace v rámci týmu a pravidelných 

odborných seminářů programu a systém hodnocení publikačních výsledků a odměňování pracovníků. 

Členové Vědecké rady Geografické sekce diskutovali zpětné vazby mezi individuálními plány 

výzkumných aktivit členů řešitelského týmu a naplňováním odborných cílů a sledovaných indikátorů 

(měřitelných výstupů) Programu. 

Diskuze se vedla dále k systému hodnocení publikačních výsledků, zejména odstranění 

nepředvídatelného vlivu výrazných meziročních změn impakt faktoru časopisů v geografických 

disciplínách a mechanizmu hodnocení kvalitních výsledků, které významně přispívají k rozvoji oboru, 

ale nejsou dostatečně zohledněny v univerzálně používaném algoritmu hodnocení (např. monografie 

nebo kapitoly v monografiích). 

Členové VRGS dodají k této metodice své připomínky do 12. října. 

8. Informace o vývoji hodnocení výsledků vědy 
Proděkan informoval o novinkách v metodice hodnocení výsledků výzkumných organizací podle 

Rady vlády. Hodnocení od roku 2013 bude podle aktuálních, ale zatím nikoliv definitivních, informací 

založeno na kombinaci tří pilířů: dosavadní metodiky hodnocení výsledků (váha 75 %), hodnocení 

aplikovaného výzkumu (15 %) a peer-review nejvýznamnějších publikací (10 %). Podrobnosti 

hodnocení v obou nových pilířích jsou zatím velmi nejasné. Peer-review pilíř bude zaměřen na výběr 

úzké skupiny excelentních pracovišť, které mají v mezinárodním srovnání excelentní vybrané klíčové 

výsledky. 

Proděkan dále informoval o uznání map z Atlasu krajiny jako samostatných výsledků v hodnocení 

RIV. Přírodovědecká fakulta v bodovém hodnocení výsledků zlepšuje svou pozici. Bodový nárůst je i 

u geografické sekce, což by se mělo příznivě odrazit ve financování vědy na sekci v příštím roce. 

9. Informace o akreditaci navazujícího magisterského oboru Kartografie a 

geoinformatika 
Proděkan informoval o předběžném výsledku projednání reakreditace navazujícího magisterského 

oboru Kartografie a geoinformatika Akreditační komisí. Z dosavadních informací vyplývá nutnost 

přijmout opatření pro personální zajištění tohoto oboru, aby nedošlo k případnému omezení akreditace 

magisterského a doktorského studia oboru. Fakulta má Akreditační komisi předložit kontrolní zprávu 

o přijatých změnách předběžně v létě 2013. Problémem oboru je podle Akreditační komise nedostatek 

habilitovaných pracovníků a nízká publikační aktivita stávajícího týmu, zajišťujícího obor.  

Vedení sekce a fakulty deklarují ochotu podniknout potřebné kroky k zachování oboru jako významné 

součásti výuky a výzkumu na Geografické sekci. Důraz bude kladen na udržitelnost oboru, proto 

okamžité kroky budou následně podpořeny systémovými změnami, které budou připraveny v průběhu 

jara 2013. 

Konkrétní návrhy řešení budou představeny a diskutovány na listopadovém zasedání VRGS.  
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10. Různé 
Proděkan informoval o probíhajícím sportovním dni Geografické sekce. 

Příští řádné zasedání Vědecké rady Geografické sekce se uskuteční dne 8. listopadu 2012 v 9:30 

v Pravé rýsovně, Albertov 6. 

 

Zapsal: Mgr. Roman Matoušek, Ph.D. 

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


