
Zápis z plenárního jednání �eské asociace geomorfolog� v Brn� Šlapanicích 3. 6. 2008 
 
V pr�b�hu sch�ze bylo vycházeno z hodnocení úkol� vyplývajících z posledního plenárního 
jednání v Malenovicích: 

1. zavedení slovensko-�eského geomorfologického �asopisu Geomorphologia Slovaca et 
Bohemica (GseB); 

- v roce 2007 vyšla dv� �ísla GSeB, která byla napln�na p�evážn� �lánky z konference 
v Malenovicích; 

- redak�ní rada byla dopln�na o zástupce z �eské strany – prof. Demek, prof. Kalvoda, 
Dr. Kirchner (byl �lenem), Dr. K�ížek, Dr. Má�ka, Dr. Mentlík, Dr. Pánek a 
doc. Vilímek; 

- �asopis má ISSN 1337-6799 (oproti minulému – ISSN 1335-9541) – zajistil doc. 
Lacika. 

K �asopisu prob�hla další jednání, v rámci kterých byl podán návrh na z�ízení pozice 
šéfredaktora (za �eskou �ást) – prof. Kalvoda; a výkonného redaktora (za �eskou �ást) –
 Dr. Mentlík. Tento návrh bude dále projednán redak�ní radou.  
Dále bude (ve spolupráci se slovenskou stranou – doc. Lacika a Dr. Beták) usilováno 
o z�ízení internetové verze �asopisu a jeho indexování v databázích (DOAJ, Google 
Scholar, p�ípadn� Scopus) (Dr. Mentlík). 
2. Uspo�ádání konference v roce 2008 v Brn�. Konferenci – „Stav geomorfologických 

výzkum� v roce 2008“ – uspo�ádali: prof. Demek, Dr.Havlí�ek, Dr.Kirchner, Dr. 
Mackov�in a Dr. Má�ka. Z konference vyšel sborník abstrakt� – Geomorfologický 
sborník 7 – edito�i Dr. Má�ka a Dr. Kallabová. 

3. Zavedení �lenských p�ísp�vk� do stanov �AG a zavedení jejich vybírání: Dr. 
Kirchner informoval, že stanovy �AG je oprávn�no m�nit pouze plenární zasedání 
(§6a), a proto nebylo možné tento úkol splnit. Pro zm�nu stanov byl ur�en p�ípravný 
výbor (Dr. Hradecký, Dr. Pánek, Dr. Mentlík – jako koordinátor pro p�íští konferenci), 
který upraví stanovy tak, aby zde bylo zavedeno placení p�ísp�vk�, jejich rozd�lování 
atd. P�ipravené stanovy budou elektronicky poskytnuty �len�m �AG tak, aby byl 
dostate�ný �asový prostor k podání p�ipomínek a jejich zapracování (vše bude 
probíhat pouze elektronickou formou). Hlasování o p�ijetí stanov bude probíhat na 
další konferenci na Šumav� v rámci plenárního zasedání �AG. 

4. Vypracování anglické verze loga �AG – je k dispozici na vyžádání (Mentlík – 
pment@kge.zcu.cz). 

5. Zavedení �estného �lenství – nebylo �ešeno, protože (jak bylo uvedeno v minulém 
zápisu) je spojeno s �ešením problematiky �lenských p�ísp�vk�. 

6. P�íprava mezinárodní konference v rámci karpato-balkánské skupiny – v roce 2011 
prob�hne Carpatho-Balkánská konference v Ostrav� (Dr. Hradecký, Dr. Pánek). 

7. P�ijímání nových �len� – Dr. Má�ka informoval o p�ijímání nových �len� v roce 2007 
resp. 2008. Byli p�ijati dva noví �lenové. 

 
V rámci zasedání byla dále �ešena problematika „velkých“ doktorát� DSc. – prof. 
Kalvoda byl �AG pov��en projednáním této problematiky do budoucna, �lenové asociace 
byli požádáni, aby informovali o významu a možnosti získání tohoto titulu na svých 
pracovištích. 
Bylo rozhodnuto, že p�ísp�vky p�ednesené na konferenci ve Šlapanicích budou po 
recenzním �ízení publikovány v GSeB a v Moravian Geographical Reports. 
Na regionální konferenci IAG v Péczi bylo dohodnuto vydání publikace zabývající se 
Karpaty (flyšová �ást) (zodpovídá Dr. Kirchner). Na každý stát p�ipadá asi 20 stran – byla 
stanovena pracovní skupina – prof. Demek, Dr. Hradecký, Dr. Kirchner a Dr. Pánek). 



Dr. Kirchner informoval, že v Bratislav� prob�hne sjezd geografických spole�ností – 
možnost geomorfologicky zam��eného zasedání (sekce). 
Další konference prob�hne v Plze�ském kraji (Šumava) – Dr. Harvich, Dr. Mentlík; 
termín byl stanoven na druhou polovinu dubna 2009. V rámci této konference prob�hnou 
p�ímé volby vedení �AG a hlasování o zm�n� stanov. První fáze voleb (návrhy 
kandidát�) bude probíhat elektronicky – zajistí Dr. Kirchner.  
Poplatek do IAG na p�íští rok se vy�eší z p�ísp�vk� (pokud budou zavedeny) nebo 
operativn�. Musí být vy�ešeno do p�íštího kongresu IAG v Austrálii (2009) (zodpovídá 
Dr. Kirchner). 
 
Shrnutí úkol� pro rok 2008/2009: 
1. Zajišt�ní �asopisu GSeB (p�ísp�vky ze Šlapanic – �ást vyjde v MGR – Kirchner); 

internetová verze �asopisu a jeho indexování v možných databázích – Mentlík). 
2. Projednání možnosti doktorát� DSc. (Kalvoda). 
3. P�íprava zm�ny stanov �AG (Hradecký, Pánek, Mentlík – pro koordinaci s konferencí 

v roce 2009). 
4. P�íprava voleb výboru �AG pro další �ty�i roky (Kirchner). 
5. Organizace konference: Stav geomorfologických výzkum� v roce 2009 na Šumav� 

(Hartvich, Metlík). Krom� v�deckého programu zde prob�hne: hlasování o zm�n� 
stanov �AG (Pánek, Hradecký) a volby nového vedení (Kirchner). 

6. Zajišt�ní poplatku do IAG (Kirchner). 
 
Zapsal: Pavel Mentlík 


