Zápis ze zasedání VRGS dne 29. 4. 2010
Přítomni: doc. Drbohlav, doc. Langhammer, doc. Matolín, prof. Pavlínek, Ing. Potůčková,
doc. Sýkora, doc. Vilímek
Omluveni: doc. Blažek, doc. Dzúrová, doc. Janský, prof. Rychtaříková
Hosté: doc. Čermák, dr. Kocourková,

1) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání VRGS 18. 2. 2010
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0

2) Schválení návrhů na složení komisí pro výběrová řízení
Hlasování proběhlo per rollam ve dnech 20. - 22. 4. 2010 s následujícími výsledky:
Geografická sekce
1) obsazení funkce vedoucího katedry sociální geografie a regionálního rozvoje
Předpokládaná doba jmenování do funkce: 1. 3. 2011
2) pro mimofakultní uchazeče současně i o vypsání výběrového řízení na obsazení místa
prof./doc. se zaměřením na: Sociální geografii
Předpokládaná doba nástupu: 1.3. 2011
Návrh na složení komise výběrového řízení:
předseda - proděkan sekce

RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

vedoucí katedry/ředitel ústavu
další členové

Prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
Prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D.
Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
Doc. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D.
Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.

člen AS PřF

Mgr. Roman Matoušek

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 2
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Katedra tělesné výchovy
•

docent se zaměřením na: sportovní hry
Předpokládaná doba nástupu: 1.9.2010
Návrh na složení komise výběrového řízení:

předseda - proděkan sekce

RNDr. Jakub Langhammer Ph D.

vedoucí katedry/ředitel ústavu
PaedDr. Aleš Ludvík

další členové

Mgr. Kateřina Feitová
Doc.RNDr. Vít Vilímek,CSc.
(u externistů uvést adresy)

PaedDr. Martin Hrubý
KTV UK FF J.Palacha 2, P-1
PaedDr. Stanislav Stehno
KTV UK MFF Bruslařská 10, 102 00 P-10
Doc. Eva Kohlíková CSc.
FTVS UK J.Martího 31, 162 52 P- 6
Mgr. Roman Matoušek

člen AS PřF

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 2

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
•

2 místa: docent/odborný asistent se zaměřením na: kartografii a geoinformatiku
Předpokládaná doba nástupu: 1. 9. 2010
Návrh na složení komise výběrového řízení:

předseda - proděkan sekce

Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

vedoucí katedry/ředitel ústavu

Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.

další členové

Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
RNDr. Lucie Kupková Ph.D.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 2
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Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie
•

docent/odborný asistent se zaměřením na: kartografii a geoinformatiku
Předpokládaná doba nástupu: 1. 1. 2011
Návrh na složení komise výběrového řízení:

předseda - proděkan sekce

Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

vedoucí katedry/ředitel ústavu

Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.

další členové

Doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.
Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
Ing. Tomáš Bayer, Ph.D.
RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 2

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
• asistent/odborný asistent se zaměřením na: regionální a kulturní geografii
Předpokládaná doba nástupu: 1. 10. 2010

Návrh na složení komise výběrového řízení:
předseda - proděkan sekce

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

vedoucí katedry/ředitel ústavu

Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc

další členové

Prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.

(u externistů uvést adresy)

Prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D..
Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 2

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje
• asistent/odborný asistent se zaměřením na: geografii osídlení a územní plánování
Předpokládaná doba nástupu: 1. 10. 2010
Návrh na složení komise výběrového řízení:
předseda - proděkan sekce

Doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D..
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vedoucí katedry/ředitel ústavu

Doc. RNDr. Dušan Drbohlav, CSc

další členové

Prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.
Prof. RNDr. Petr Pavlínek, Ph.D..
Doc. RNDr. Jiří Blažek, Ph.D.
Doc. RNDr. Zdeněk Čermák, CSc.
RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 2

Katedra fyzické geografie a geoekologie
•

asistent / odborný asistent se zaměřením na: fyzická geografie - hydrologie
Předpokládaná doba nástupu: 1. 9. 2010
Návrh na složení komise výběrového řízení:

předseda - proděkan sekce

RNDr. Langhammer Jakub, Ph.D.

vedoucí katedry/ředitel ústavu

Doc. RNDr. Vilímek Vít, CSc.

další členové

Prof. RNDr. Kalvoda Jan, DrSc.

(u externistů uvést adresy)

Doc. RNDr. Lipský Zdeněk, CSc.
Doc. RNDr. Janský Bohumír, CSc.
RNDr. Matoušková Milada, Ph.D.

(u externistů uvést adresy)

Ing. Josef Hladný, CSc.
ČHMÚ, Na Šabatce 17
143 06 Praha 4

Hlasování: pro: 8, proti: 1, zdrželi se: 2

Katedra fyzické geografie a geoekologie
•

asistent / odborný asistent se zaměřením na: fyzická geografie – klimatologie,
meteorologie
Předpokládaná doba nástupu: 1. 10. 2010
Návrh na složení komise výběrového řízení:
předseda - proděkan sekce

RNDr. Langhammer Jakub, Ph.D.

vedoucí katedry/ředitel ústavu

Doc. RNDr. Vilímek Vít, CSc.

další členové

Prof. RNDr. Kalvoda Jan, DrSc.
Doc. RNDr. Lipský Zdeněk, CSc.
RNDr. Sládek Ivan, CSc.
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RNDr. Müller Miloslav, Ph.D.
(u externistů uvést adresy)

Doc. RNDr. Daniela Řezáčová, CSc.
ÚFA AVČR, Boční II 1401/1a
141 31 Praha 4

Hlasování: pro: 8, proti: 1, zdrželi se: 2

Katedra demografie a geodemografie
•

Docent/Odborný asistent se zaměřením na: demografická analýza a prognózy
Předpokládaná doba nástupu: 1. 10. 2010
Návrh na složení komise výběrového řízení:

předseda - proděkan sekce

RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.

vedoucí katedry/ředitel ústavu

Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.

další členové

Doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.

(u externistů uvést adresy)

RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D.
RNDr. Tomáš Kučera, CSc.
RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.
Ing. Jaroslav Kraus, Ph.D.

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 2

Vzhledem tomu, že se během hlasování per rollam vyskytly připomínky ke složení některých
komisí a návrhy na jejich rozšíření, byla vedena při zasedání VRGS 29. 4. 2010 diskuse, na
jejímž základě byly rozšířeny komise pro obsazení míst:
• asistent/odborný asistent se zaměřením na: geografii osídlení a územní plánování
o Doc. RNDr. Luďka Sýkoru, Ph.D.
Hlasování: pro:6, proti: 0, zdržel se: 1
• asistent / odborný asistent se zaměřením na: fyzická geografie – klimatologie,
meteorologie
o Doc. RNDr. Bohumíra Janského, CSc.
Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0

3) Schválení návrhu na zařazení monografie „Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka
ve středních Čechách“ do edičního plánu nakladatelství Karolinum včetně navržení
dvou odborných recenzentů
Usnesení:
VRGS souhlasí s návrhem zařazení monografie „Vývoj krajiny Novodvorska a Žehušicka ve
středních Čechách“ do edičního plánu nakladatelství Karolinum.
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Hlasování: pro: 7, proti: 0, zdrželi se: 0
VRGS se neshodla na návrhu recenzentů. Do týdne očekává proděkan návrhy od členů
VRGS, tak aby mohlo být v zápětí uskutečněno hlasování per rollam.

4) Počty přijímaných studentů pro rok 2010/2011
Dr. Fialová seznámila přítomné s počtem přihlášených uchazečů ke studiu pro akademický
rok 2010/2011 a s podmínkami pro přijímání. Proděkan přítomné vyzval garanty a vedoucí
kateder, aby byli připraveni operativně jednat v průběhu přijímacího řízení.
Přítomní členové VRGS obdrželi materiál k přijímacímu řízení pro rok 2010/2011 s tím, že na
příštím jednání VRGS bude navržena a schválena jeho inovace pro rok 2011/2012 (které
obory budou otevřeny a za jakých podmínek do nich bude přijímáno).,

5) Koncepce a příprava modulového studia na Geografické sekci – informace o výsledku
práce přípravného týmu
Doc. Sýkora informoval o setkání pracovní skupiny k přípravě modulového systému studia.
Koncepce byla zamítnuta ze strany 3. kateder – KFGG, KAGIG, KDGD a byl vyjádřen spíše
negativní postoj ze strany KTV. Kladný postoj a ochotu pracovat na zamýšlené koncepci
deklarovala pouze KSGRR.
Vzhledem k stávajícímu systému výuky, který je velmi zatěžující, ke klesajícímu počtu
uchazečů a potřebě soustředit se na výzkum je nadále nutné zvolit strategii nového postupu
při tvorbě studijních plánů.

6) Stav přípravy fakultního rozpisu
Proděkan informoval o projednání fakultního rozpisu dotace na rok 2010 v kolegiu děkana a o
jeho přípravě pro schválení ASF. V roce 2010 došlo k podstatným změnám v mechanismu
tvorby rozpisu – nejvýraznější je promítnutí výsledků bodů z databáze RIV za roky 2004 –
2008. Body RIV se promítají v několika úrovních – přímo, prostřednictvím doplnění
krácených prostředků na výzkumné záměry i prostřednictvím kvalitativního parametru do
financování studia. Členové VRGS se pozastavili na skutečností, že do parametru mobility
studentů není zahrnut program ERASMUS. Celkové příjmy PřF UK pro rok 2010 rostou o
cca 7 % - růst zaznamenaly všechny sekce s výjimkou Geografie, která oproti minulému roku
klesla o 17,5 %. Pro vyrovnání propadu příjmu schválilo kolegium děkana Geografické sekci
solidaritu na úroveň 100% prostředků roku 2009 v celkové výši 7,05 mil. Kč.

7) Výsledky hodnocení publikačních výstupů Geografické sekce v databázi RIV
Proděkan seznámil VRGS s výsledky hodnocení RIV za roky 2004 – 2008. Za GS bylo
hodnoceno 1081 záznamů, kterým bylo přiřazeno 3400 bodů což v rámci fakulty představuje
4,5 %.
Výsledky ukazují na nepříznivé trendy – 65% publikací má nulovou hodnotu, z bodovaných
výstupů je pouze 11 % výstupů v časopisech s IF, na IF publikacích se pouze okrajovou
měrou (5%) podílejí doktorandi. Srovnání s geografickými pracovišti naproti tomu ukazuje
výraznou převahu geografických pracovišť PřF UK v rámci ČR, v rámci sledovaného období
navíc došlo výraznému nárůstu publikační aktivity.

6

Proděkan seznámil VRGS s návrhem opatření ke zvýšení kvality vědecké práce a
publikačních aktivit. Hlavní body představuje zavedení publikačních standardů, publikační
aktivita doktorandů, selekce výzkumných témat a podpůrná organizační opatření.
Členové VRGS v diskusi podpořili potřebu změn v oblasti publikační strategie u
akademických pracovníků i doktorandů, zároveň bylo diskutováno nastavení bodovacího
systému, konkrétně bodové podhodnocení monografií a kapitol a progrese bodové křivky.
Bylo konstatováno, že v databázi RIV je značné množství chyb, které je třeba opravit.
Proděkan vyzval členy VRGS k předložení námětů a připomínek k opatření do 9.5.2010, s tím
, že na zasedání VRGS 20.5.2010 bude návrh předložen k projednání a schválení.

8) Různé
• Proděkan informoval o podaných projektech GAČR 2011. Z GS bylo podáno 27 projektů
všech typů v celkové výši 119,9 mil. Kč. Připomínkován byl elektronický systém
registrace, kdy někteří žadatelé po registraci neobdrželi potvrzení o přijetí přihlášky
návrhu projektu.
• Informace o AUC
Doc. Vilímek informoval o stavu vydávání, reorganizaci redakční rady a změnách ve
vydávání. V létě letošního roku budou vydána všechna chybějící čísla, číslo AUC
2010/1 vyjde v řádném termínu. Je projednáno zvětšení formátu na A4,v jednání jsou
možnosti změny názvu, budou podány návrhy na zařazení do databází SCOPUS a
WoS.
• Vernisáž výstavy 90 let Geografie na PřF UK
Ve středu 19. 5. 2010 ve 14 hodin před Geografickou knihovnou se uskuteční vernisáž
výstavy k 90ti letům geografie na PřF UK. Všichni jsou srdečně zváni.
• Konference New Wave
V pátek 14. 5. 2010 se uskuteční 2. ročník studentské vědecké konference New Wave.
• Celofakultní shromáždění
25.5.2010 se uskuteční celofakultní shromáždění. Detaily programu budou zveřejněny
na fakultním webu.

Příští zasedání VRGS se uskuteční ve čtvrtek 20. 5. 2010 od 9:30 v Zasedací místnosti
geografické sekce
zapsala: Dana Fialová, Alena Doubková schválil: Jakub Langhammer
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