„Geografie pro život ve 21. století“
Vážení členové České geografické společnosti,
rád bych Vás tímto všechny pozval na náš 22. sjezd, který se bude konat 31. srpna –
3. září 2010 v Ostravě. Nejvýznamnější akce naší společnosti se vrací do Ostravy
po 23 letech. Za tak dlouhou dobu město i region prošly, či spíše stále ještě
procházejí zásadní změnou od industriálního k postindustriálnímu regionu. Považuji
za do jisté míry symbolické, že sjezd ČGS se bude konat v regionu, který přes řadu
výrazných pozitivních změn nedokázal prozatím najít svoji autentickou pozici, což
platí do jisté míry i o české geografii.
Sjezdy naší společnosti byly vždy příležitostí prezentovat naše akademická
pracoviště a jejich výsledky. Bude tomu tak i v Ostravě. Zejména však chceme
pokračovat v diskusi o budoucnosti (nejen) české geografie, jež započala v Liberci
v roce 2008. Domnívám se, že se v současné době nacházíme v přelomovém období
ve vývoji vědy, kdy na jedné straně roste její úloha ve společnosti a na straně
druhé se zvyšuje konkurence při získávání omezených veřejných či privátních
zdrojů určených na její financování. To v plné míře platí i pro geografii, které by
mohla hrozit bez reflexe těchto trendů pozvolný pokles vlivu a významu.
Musíme se začít ptát, kam kráčí dnešní geografie. A zdá se, že jednou ze správných
odpovědí by mohlo být, že kráčí tam, kde bude sloužit lidstvu i v budoucnosti.
A pokud tam nekráčí, tak bychom ji tam měli nasměrovat. Proto jsme jako motto
sjezdu zvolili slogan: Geografie pro život ve 21. století.
Na sjezdu budeme rovněž řešit důležité organizační záležitosti, týkající se
fungování naší společnosti. Kromě volby nových členů Hlavního výboru a úprav
stanov se budeme pochopitelně zabývat otázkami vydávání našich časopisů:
vědecké Geografie – Sborníku ČGS, Geografických rozhledů pro učitele a nově
i Informací ČGS, které jsou od letošního roku našim třetím časopisem, který má
sloužit k publikování a výměně informací spolkového charakteru.
Rád bych na sjezd pozval i ty geografy, kteří nejsou členy naší společnosti. Doufám,
že jim to pomůže najít cestu do naší organizace, která je stavovskou organizací
všech profesionálních geografů v Česku. Ve své další činnosti budeme hledat
inspiraci u nejvýznamnějších evropských geografických společností, jako je
francouzská Societé de geographie (zal. 1821) nebo britská Royal Geographical
Society (zal. 1830), jejichž počet členů se počítá v tisících a nikoli ve stovkách,
jako v našem případě. Zkušenosti z řízení právě posledně jmenované společnosti
nám na sjezdu představí ředitelka RGS Rita Gardner z Londýna.
Doufám, že sjezd v Ostravě se výrazně zapíše do více než stoleté historie naší
Společnosti.
Nashledanou v Ostravě!
Tadeusz Siwek
Prezident ČGS
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„Předběžný program sjezdu“
Pondělí 30. srpna 2010
v odpoledních
příjezd členů hlavního výboru ČGS a zvaných hostů
hodinách
17:00
Zasedání hlavního výboru ČGS
Úterý 31. srpna 2010
od 09:00
otevřena registrace pro účastníky sjezdu a konference
13:00
Úvodní slovo prezidenta ČGS a přednášky zvaných hostů
15:00
Přestávka a občerstvení
15:30
Valné shromáždění ČGS
18:00
Přestávka
19:00
Sraz k večerní prohlídce města a následný odchod na místo
konání společenského večera
od 19:30
Společenský večer na Slezskoostravském hradě
Středa 1. září 2010
08:00
09:00
10:30
11:00
12:30
14:00
15:30
16:00
Čtvrtek 2. září 2010
08:00
09:00
10:30
11:00
12:30
14:00
15:30
16:00
Pátek 3. září 2010
v dopoledních a
odpoledních
hodinách

otevřena registrace
1. blok prezentací po sekcích
Přestávka a občerstvení
2. blok prezentací po sekcích
Přestávka na oběd
Diskuze u „Kulatého stolu“ na téma Důsledky reformy
terciárního vzdělávání a reformy financování vědy
a výzkumu pro Geografii
Přestávka a občerstvení
Diskuze u „Kulatého stolu“ na téma Geografie ve vzdělávání
ve 21. století
otevřena registrace
1. blok prezentací po sekcích
Přestávka a občerstvení
2. blok prezentací po sekcích
Přestávka na oběd
3. blok prezentací po sekcích
Přestávka a občerstvení
4. blok prezentací po sekcích
Exkurze po Moravskoslezském kraji (pro zájemce, není
součástí konferenčního poplatku)
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„Tematické sekce“
Sjezdy České geografické společnosti byly vždy příležitostí prezentovat naše
akademická pracoviště a jejich výsledky. Bude tomu tak i příští rok v Ostravě.
Zejména však chceme pokračovat v diskusi o budoucnosti (nejen) české geografie,
jež započala v Liberci v roce 2008. Domnívám se, že se v současné době nacházíme
v přelomovém období ve vývoji vědy, kdy na jedné straně roste její úloha ve
společnosti a na straně druhé se zvyšuje konkurence při získávání omezených
veřejných či privátních zdrojů určených na její financování. To v plné míře platí
i pro geografii, které by mohla hrozit bez reflexe těchto trendů pozvolná ztráta
vlivu a významu.
Nepříliš lichotivé výsledky geografie (v kontextu výše uvedeného) nás konfrontují
s otázkou dalšího směřování a postavení geografie, či dokonce - chcete-li? se
samotnou otázkou bytí a nebytí geografie jako vědy. Je proto logické, že jako
hlavní téma nadcházejícího sjezdu jsme zvolili reflexi současného stavu geografie
a jejího dalšího směřování, což odráží i motto nadcházejícího sjezdu: Geografie
pro život ve 21. století.
V rámci následujících tematických sekcí chceme na tomto sjezdu nabídnout prostor
pro prezentaci rozličných přístupů, konceptů, teorií a paradigmat, které
charakterizují současný stav a do jisté míry předurčují budoucí vývoj české
geografie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geomorfologie
Kartografie a geoinformatika
Geoekologie, krajinná ekologie, environmentální geografie
Meteorologie, klimatologie a hydrologie
Politická a kulturní geografie
Socioekonomická geografie a regionální rozvoj
Historická geografie
Geografické vzdělávání
Metodologie geografie
Geografie Ostravska
Posterová sekce

Součástí elektronické registrace na konferenci je možnost navrhnout další sekci či
podsekci, která podle Vašeho názoru lépe odpovídá obsahu Vašeho příspěvku.
Programový výbor si vyhrazuje právo rozdělit popřípadě sloučit sekce podle
aktuálního stavu přihlášených.
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„Pokyny pro autory“
Sborník konferenčních příspěvků bude zaslán pro zařazení do databáze
ISI/Proceedings - Conference Proceedings Citation Index od společnosti
Thomson/Reuters. Věnujte proto prosím zvýšenou pozornost přípravě jak
abstraktů, tak konferenčních příspěvků.
Zaslání abstraktu příspěvku (v rozsahu maximálně 1000 znaků) je součástí
elektronické registrace na sjezd na http://konference.osu.cz/cgsostrava2010 a
poslední možný termín registrace uplyne 30. dubna 2010. Sborník abstraktů bude k
dispozici pro účastníky sjezdu v den registrace na místě.
Deadline pro zaslání konferenčního příspěvku je stanoven na první den zahájení
konference – na 31. srpna 2010. Příspěvek zasílejte ve formátu Microsoft Word
zpracovaný
podle
pokynů
uvedených
níže
na
e-mailovou
adresu
cgs.ostrava2010@osu.cz. Nejpozději do tří pracovních dnů po zaslání příspěvku Vám
přijde potvrzení (na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci) od
organizačního výboru o jeho obdržení. Příspěvek také můžete odevzdat na cd nosiči
při registraci na místě.
Prosíme o respektování konečného termínu pro zaslání konferenčního příspěvku.
Příspěvky zaslané po tomto termínu nebudou zařazeny do výběru pro vydání
konferenčního sborníku.
Doporučujeme kratší příspěvky (kolem 5 normostran (9.000 znaků)
a maximálně do 10 normostran, tzn. 18.000 znaků)
• Svým charakterem by měly odpovídat tzv. working papers, tzn. článkům
informujícím o probíhajícím výzkumu, podávající předběžné nebo dílčí
výsledky, které chcete v budoucnu publikovat ve významném časopise. V
tomto smyslu slouží tato konference zejména jako komunikační platforma
výzkumné aktivity českých geografů.
Technické parametry příspěvků
• Text písmem Times New Roman 12
• Řádkování 1,5
• Nadpisy a podnadpisy číslované (1.2., 1.2.1.) nezvýrazňovat, ponechat
stejným písmem jako základní text a pouze ho oddělit řádkem
• Odstavce oddělovat řádkem
• Citace v harvardském stylu: Novák 2009, nebo Novák 2009, str. 77
• Seznam literatury shodně jako u Geografie – Sborníku České geografické
společnosti
• Abstrakt v angličtině maximálně 1000 slov
• Klíčová slova (maximálně 5) v angličtině a v češtině
• Obrázky a mapy zpracované v digitální podobě je nutné dodat pouze
v elektronické podobě (formát .tif, .wmf, .eps, .ai, .cdr, .jpg)
• Fotografie zpracované v digitální podobě musí mít dostatečné rozlišení
(minimálně 300 dpi)
• Texty pod obrázky musí obsahovat jejich původ (jméno autora, pramen,
příp. odkud byly převzaty apod.)
• Vzor
formální
podoby
příspěvku
naleznete
na
http://konference.osu.cz/cgsostrava2010/18_pokyny-pro-autory.html
•
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„Termíny a registrační poplatky“
Důležité termíny:
• Uzávěrka registrace: 30. dubna 2010
• Řádný termín splatnosti registračního poplatku: do 30. května 2010
• Deadline pro zaslání konferenčního příspěvku: do 31. srpna 2010
• Termín konání konference: od 31. srpna do 2. září 2010
Registrační poplatek:
Výše registračního poplatku:
Poplatek do řádného termínu splatnosti (do 30. 5. 2010)
Poplatek po termínu splatnosti (od 1. 6. 2010 do 27. 8. 2010)
Poplatek prezenční studenti Ph. D. do řádného termínu splatnosti
Poplatek prezenční studenti Ph. D. po termínu splatnosti
Poplatek zaplacený až na místě při registraci
Poplatek pro účast bez konferenčního příspěvku

2500
3500
1500
2500
4000
2000

CZK
CZK
CZK
CZK
CZK
CZK

Individuální členové ČGS mohou využít slevu z registračního poplatku pro svou
osobu ve výši 500 Kč.
Registrační poplatek se platí za každou fyzickou osobu, která se zúčastní sjezdu. Ti,
kteří chtějí prezentovat více než jeden příspěvek, platí pouze jeden poplatek.
Pokud však budete mít spoluautory, kteří se sjezdu také fyzicky zúčastní, platí
každý spoluautor plnou výši registračního poplatku. Pro prezenční studenty
doktorského studia platí snížená cena poplatku za předpokladu, že se při registraci
na místě prokáží platným potvrzením o studiu (pokud se tímto potvrzením
neprokáží, doplatí při registraci do plné výše poplatku zaplaceného na místě).
Sjezdu se může zúčastnit i vás případný doprovod (manžel, manželka, atd.) při
zaplacení „poplatku za účast bez konferenčního příspěvku“.
V registračním poplatku je zahrnuto dopolední a odpolední občerstvení v průběhu
celého sjezdu, občerstvení v průběhu společenského večera v úterý 31. srpna
(večerní raut), pronájem místností, zabezpečení organizačního servisu, příprava
elektronického sborníku, recenze vybraných příspěvků pro tištěnou verzi sborníku
a náklady na publikaci vybraných příspěvků. Součástí poplatku není ubytování,
doprava, strava (mimo občerstvení v průběhu přestávek a večeře 31. srpna)
a páteční exkurze.
Informace pro provedení platby registračního poplatku:
S platbou registračního poplatku prosím počkejte do té doby, než vám přijde
potvrzení o přijetí vašeho příspěvku na konferenci. Automaticky generovaný mail,
který vám přijde po odeslání registrace, není potvrzením o přijetí příspěvku. Vámi
zaslaný abstrakt příspěvku bude odeslán programovému výboru konference
a programový výbor rozhodne o přijetí či nepřijetí Vašeho návrhu.
31. srpna – 3. září 2010 Ostrava
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Při odesílání platby prosím respektujte bankovní údaje uvedené níže včetně
variabilního a specifického symbolu (velmi důležité pro identifikaci vaší platby).
V případě, že budete provádět hromadnou úhradu za více členů jedné instituce,
informujte nás prosím o této skutečnosti mailem, abychom mohli vaše platby
správně přiřadit. Potvrzení o zaplacení bude pro vás k dispozici na vyžádání při
registraci na místě konání konference. Na konferenčních webových stránkách
budeme průběžně aktualizovat seznam účastníků včetně došlých plateb. V případě,
že v tomto seznamu nenajdete své jméno a jste si jisti, že vaše platba již byla
uskutečněna,
kontaktujte
prosím
organizační
tým
konference
na
cgs.ostrava2010@osu.cz.
Název banky:

ČNB - Česká národní banka

Pobočka:

Ostrava
Nádražní 4, Ostrava 1, 701 01, Česká republika

Číslo účtu:

931761

Kód banky:

0710

Variabilní
symbol:
Specifický
symbol:

314241
najdete jej v automaticky generovaném e-mailu potvrzujícím
Vaši registraci

SWIFT code:

CNBACZPP

IBAN:

CZ65 0710 0000 0000 0093 1761

„Místo konání sjezdu“
31. srpna:
Přednášky zvaných hostů
a valné shromáždění ČGS

Dům kultury města Ostravy

Společenský večer

prostory Slezskoostravského hradu

1. září:
Zasedání v sekcích

budova G Ostravské univerzity na Mlýnské ulici

2. září:
Zasedání v sekcích

budova G Ostravské univerzity na Mlýnské ulici
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„Programový a organizační výbor“
Programový výbor:
• prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc.,
• doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.,
• prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc.,
• prof. Petr Dostál, M.A., Ph.D.,
• Ing. Radek Dušek, Ph.D.,
• doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D.,
• RNDr. Monika Mulková, Ph.D.,
• doc. RNDr. Tomáš Pánek, PhD.,
• RNDr. Petr Rumpel, Ph.D.,
• doc. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc.,
• doc. RNDr. Petr Šindler, CSc.,
• prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.
Organizační tým:
• Mgr. Pavel Bednář, Ph.D.,
• RNDr. Jana Bohdálková, Ph.D.,
• Mgr. Tomáš Boruta,
• Mgr. Tomáš Drobík,
• Mgr. Luděk Krtička,
• Mgr. Ondřej Slach,
• Mgr. Monika Šumberová.

„Kontakty“
Všechny své dotazy a připomínky prosím směřujte na: cgs.ostrava2010@osu.cz.
Pokud byste nedostali na Váš dotaz či připomínku odpověď v rozumné době,
kontaktujte vedoucí organizačního týmu:
•

Mgr. Monika Šumberová
e-mail: monika.sumberova@osu.cz
telefon: +420 603 579 618

Všechny potřebné informace o konání sjezdu Vám budeme předávat
prostřednictvím webových stránek http://konference.osu.cz/cgsostrava2010.
Těšíme se na setkání v Ostravě!
Organizační tým
31. srpna – 3. září 2010 Ostrava
http://konference.osu.cz/cgsostrava2010

8

