
Zápis z plenárního zasedání �eské asociace geomorfolog� (�AG) 2. 4. 2007 
v Malenovicích 

 
Po zahájení byly zhodnoceny úkoly stanovené na p�edchozím zasedání v Olomouci 

(Kirchner): 
1. sborník Geomorfologické výzkumy v roce 2006 z p�edchozí konference (resp. 

seminá�e) – vydán a distribuován v pr�b�hu konference v Malenovicích (editorka Dr. 
Smolová) – pod�kování. 

2. ud�lování titulu DrSc. v oboru fyzická geografie (geomorfologie?) byl projednáván 
Dr. Kirchnerem. Situace je komplikovaná, titul (který je zatím platný pouze v rámci Akademie) 
m�že ud�lovat pouze speciální komise stanovená v�deckou radou pracovišt�. Tato rada vznikla 
na Geonice v lednu 2007, proto byl dosud návrh projednáván pouze �áste�n� – jednání budou 
pokra�ovat (Kirchner). 

3. �estné �lenství �AG bude ud�lováno až po vyjasn�ní stanov a p�ípadného 
(p�edpokládaného) zavedení placených �lenských p�ísp�vk� (Kirchner). 

4. V rámci spolupráce s karpato-balkánskou pracovní skupinou se shromaž�ují p�ísp�vky 
pro publikaci v�novanou p�írodním hazard�m a periglaciálním tvar�m (zajiš�uje prof. 
Kotarba) 

5. Úkolem bylo informovat o ú�asti �eských geomorfolog� na konferenci IAG 
v Zaragoze v �asopisu Geografie – spln�no (Pánek, Kirchner, Mentlík). 

6. Na dotaz Dr. Czudka – kde se nachází materiály o založení �AG, které p�edával 
tehdejšímu výboru – materiály se osud nepoda�ilo nalézt a neví se, kde se nachází. 

7. Návrh loga �AG (Mentlík) – p�edloženy návrhy (Mentlík, Hartvich) – prob�hlo 
schválení loga; nutné dopln�ní i anglické verze (Mentlík).  

8. Zavedení spole�ného slovensko-�eského geomorfologického �asopisu bylo 
p�edneseno následující shrnutí prob�hlých jednání a stávající situace (Mentlík): 

a) Zhodnocení stavu 
Geomorphologia Slovaka (GS) vychází od roku 2000 p�ibližn� 2x ro�n�, nemá stanovené 

pevné termíny v kterých by vycházela. Krom� publikování odborných �lánk� zde jsou 
zve�ej�ovány i organiza�ní záležitosti týkající se chodu SAG. �lánky vychází ve slovenštin�, 
angli�tin� a �eštin� (polštin�?). Jsou revidovány jedním recenzentem. Redak�ní rada zahrnuje 
v�tšinou slovenské odborníky (výjimkou je Dr. Kirchner).  

Na sch�zi �AG v Olomouci v roce 2006 bylo schváleno rozhodnutí, že se �AG pokusí 
o rozb�hnutí mezinárodního (slovensko-�eského) �asopisu v�novaného geomorfologii. Tento 
návrh byl podán na základ� p�edb�žné iniciativy slovenské strany. Cílem by bylo vytvo�it 
životaschopný geomorfologický �asopis s širší základnou �tená��, p�isp�vovatel�, recenzent� 
atd. 

Jednáním se slovenskou stranou o možnostech vzniku �asopisu byl pov��en výbor �AG. Po 
jednání v Olomouci a následné pom�rn� intenzivní emailové diskusi mezi �leny výboru byly 
stanoveny následující návrhy, jež by m�ly vést ke zlepšení chodu �asopisu: 

• zavedení slovensko-�eského �asopisu Geomorphologia Slovaca at Bohemica (GSB); 
• zavedení angli�tiny jako oficiálního jazyka �asopisu; 
• zm�ny v recenzním �ízení (dva recenzenti – oboustrann� anonymní); 
• rozší�ení redak�ní rady zejména o zahrani�ní odborníky; 
• internetová verze �asopisu. 
 
b) Projednání návrh� se slovenskou stranou 
Tyto body byly následn� projednány s prof. Minárem (šéfredaktorem GS) a doc. Lacikou 

(výkonným redaktorem GS). Z jednání vyplynulo následující: 



• slovenská strana p�ivítala kladnou reakci �eské strany na možnost vzniku spole�ného 
�asopisu. Název byl p�edb�žn� akceptován na: Geomorphologia Slovaca at Bohemica (GSB). 

• �asopis je v sou�asné dob� závislý na aktivit� zejména doc. Laciky, který obstarává 
veškeré redak�ní práce. �asopis nemá dostatek finan�ních prost�edk� (tém�� veškeré finance 
pochází z dotace SAV a �lenských p�ísp�vk� SAG). Pro zavedení �asopisu je nutná zm�na 
tohoto stavu – bylo by zejména vhodné zajistit peníze na tisk, redak�ní práce a distribuci 
�asopisu, aby jeho provoz nebyl závislý pouze na nadšení jednotlivce, ale m�l pevn�jší 
základy. 

• Ze zkušeností na Slovensku vyplývá, že by nebylo vhodné okamžit� prosazovat zm�nu 
jazyka �asopisu. Okruh autor� není tak široký, aby bylo možné odmítat kvalitní �lánky psané 
ve slovenštin� �i jiných jazycích. Proto bylo dohodnuto, že angli�tina bude stanovena jako 
preferovaný jazyk �asopisu s tím, že budou p�ijímány �lánky i v jiných jazycích (slovenštin�, 
�eštin�, polštin�?) s anglickými klí�ovými slovy a abstraktem. Pokud bude do budoucna 
dostatek kvalitních �lánk� v angli�tin�, bude u neanglicky psaných �lánk� doporu�ován jejich 
p�eklad. 

• Je otázkou, zda je geomorfologická komunita na Slovensku a v �esku natolik velká, 
aby bylo dlouhodob� možné zajistit pro každý došlý �lánek dva recenzenty. Proto bude zatím 
zachován požadavek jednoho recenzenta. Pouze v p�ípad� problémové recenze bude osloven 
další odborník. Cílem do budoucna však je dosáhnout toho, aby každý �lánek byl revidován 
alespo� dv�ma recenzenty. Striktní zavedení tohoto pravidla bude však možné provést až po 
získání zkušeností s provozem �asopisu – vše bude závislé na p�ístupu geomorfologické 
komunity. 

• Slovenská strana požádala �eskou o návrhy zástupc� do rozší�ené redak�ní rady s tím, 
že by se nem�lo jednat pouze o „slovutná“ jména, ale i o lidi, kte�í budou pro �asopis schopni a 
hlavn� ochotni pracovat. 

• Myšlenka na z�ízení internetové verze �asopisu byla p�ivítána vst�ícn�. Bylo 
dohodnuto, že vstupní portál bude na stránkách SAV (zajiš�ovat stránky bude Mgr. Beták). 

Pokud se týká koncepce �asopisu, bylo navrženo, aby byly p�ijímány i pr�b�žné studie 
výzkum�, které mohou být i pom�rn� diskutabilní a rešeršní práce nep�inášející konkrétní 
výsledky terénních výzkum�, ale diskutující zajímavé odborné problémy tak, aby byla 
poskytnuta co nejširší platforma pro odborné disputace na stránkách �asopisu. 

 
c) Další jednání na �eské stran� a sou�asný stav 
Celá problematika byla dále projednávána na �eské stran�. Z jednání vyplynulo následující: 
• Je velmi d�ležité zajistit finance pro provoz �asopisu. Základním zdrojem by m�ly být 

(stejn� jako na slovenské stran�) �lenské p�ísp�vky zajiš�ující zárove� p�edplatné �asopisu. 
Celkov� je nutné provoz �asopisu co nejvíce zlevnit (jako nejv�tší položka se v dnešní dob� 
ukazuje poštovné ur�ené pro jeho rozesílání). Tuto skute�nost by mohlo vy�ešit zasílání 
digitálních verzí �asopisu (vhodné pro z�izování soukromých elektronických knihoven). 

• Digitální verze je preferována zejména proto, že omezuje poštovné – tišt�ná �ísla by 
m�la být ur�ena zejména pro knihovny a studovny institucí. 

• Dopln�ní redak�ní rady bude dále projednáváno s tím, že by zde m�li být zastoupeni 
pokud možno �lenové co nejv�tšího po�tu (geomorfologických) pracoviš�, kte�í by 
doporu�ovali a zajiš�ovali k publikování výstupy z kvalitních diplomových �i jiných prácí 
vznikajících na jejich pracovištích. Rozši�ování redak�ní rady o zahrani�ní odborníky by m�lo 
probíhat postupn� – až bude jasné, že �asopis je v nové koncepci životaschopný. Uvítán byl 
návrh doc. Vilímka o oslovení prof. Heather Vilesz Oxfordu.  

Po projednání výše uvedených skute�ností na plenární sch�zi �AG m�že první �íslo GSB 
vyjít jako I, 2007. Zárove� bude zprovozn�na internetová verze �asopisu. 

 



V pr�b�hu dalšího jednání Dr. Kirchner zd�raznil naléhavost zavedení �lenských 
p�ísp�vk�. Byla navržena možnost, že ú�etnictví �AG by mohlo být p�i�azeno k P�F UK 
v Praze, kde by finance �AG byly zpravovány na zvláštním ú�tu (dohodl doc. Vilímek – 
ú�etnictví by na ur�itou dobu – 5 let – bylo vedeno zdarma). 

Dr. Kirchner vyzval �lenskou základnu k návrh�m a diskusi k problematice �lenských 
p�ísp�vk�. 

Hradecký: návrh 300 K� – �ádný �len, studenti – polovina. Schváleno po krátké diskusi. 
Mackov�in: návrh na financování �asopisu z prost�edk� pracoviš�. 
Kirchner – záv�r: návrh více zdrojového financování �asopisu (nutné pro pokrytí náklad� – 

z �lenských p�ísp�vk�, z grant� – nap�. p�ípadná monotematická �ísla, z pracoviš�). 
Výb�r p�ísp�vk� však bude možné zahájit až po provedení zm�n ve stanovách �AG. Pokud 

stávající �len p�ísp�vky neuhradí – ztrácí �lenství. 
Má�ka: zpráva o p�ijetí t�í nových �len� z OU v Ostrav�, možnost p�ijímat další nové �leny. 
Další konference �AG prob�hne p�íští rok v Brn� (Kirchner, Má�ka, Mackov�in?) – termín 

bude stanoven pravd�podobn� na �erven. 
Pánek: návrh na po�ádání konference (v rámci karpato-balkánské skupiny – poslední v 

Bratislav�) – usilování o další po�adatelství. Schváleno, bude p�ipraven p�edb�žný návrh 
(Kirchner). 

 
Úkoly pro rok 2007: 
1. Zavedení slovensko-�eského geomorfologického �asopisu: Geomorphologia Slovaca at 

Bohemica (p�edb�žný název) od roku 2007 (Mentlík). 
Pro letošní rok bude postup shrnut do následujících krok�:  
a) do letošních �ísel budou zahrnuty p�ísp�vky z konference v Malenovicích (dále budou 

navrženy do Geografického �asopisu a Sborníku KFGG OU v Ostrav�) – Pánek, Hradecký 
v koordinaci s výborem (resp. nov� ustanovenou redak�ní radou �asopisu – viz níže). 

b) Dopln�ní redak�ní rady (první sch�zka v �ervnu v Ostrav� – p�edb�žný návrh termínu); 
na tomto jednání bude dále projednán provoz �asopisu (v�etn� problematiky jeho financování). 

c) Projednání zm�ny ISSN (provede doc. Lacika) – m�že být zachováno stávající �i bude 
kontinuáln� zavedeno nové �íslo. 

2. Organizace konference: Geomorfologické výzkumy v roce 2008 (Kirchner, Má�ka, 
Mackov�ín?). 

3. Zavedení �lenských p�ísp�vk� do stanov a zahájení jejich vybírání (Kirchner v koordinaci 
s výborem). 

4. Vypracování anglické verze loga �AG (Mentlík). 
5. Zavedení �estného �lenství (po vy�ešení problematiky �lenských p�ísp�vk�) – Kirchner 

v koordinaci s výborem. 
6. P�íprava p�edb�žného návrhu mezinárodní konference v rámci karpato-balkánské skupiny 

(Kirchner v koordinaci s výborem).  
7. P�ijímání nových �len� (Má�ka). 
 
Zapsal P. Mentlík 


