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Vážené členky České geografické společnosti, Vážení členové České geografické společnosti,  

právě si prohlížíte již patnácté vydání newsletteru v letošním roce. Obsahově je ve srovnání s minulým 

vydáním skromnější, nicméně stále se průběžně nějaké novinky z geografické obce objevují. Proto vás 

nyní můžeme informovat o několika plánovaných konferencích a výsledcích soutěží mladých geografů. 

 
V rámci 23. sjezdu České geografické společnosti a 16. kongresu Slovenskej geografickej spoločnosti se 

dne 25. září 2014 v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil 10. ročník 

celostátní soutěže „O nejlepší studentskou vědeckou práci z oboru geografie“. Soutěže se účastnilo 

33 studentů z 8 geografických pracovišť z celého Česka. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a všechny 

zúčastněné práce se vyznačovaly vysokou kvalitou. V kategorii bakalářských prací porotu nejvíce 

zaujaly práce Lenky Havelkové, Jana Šimbery (oba z UK v Praze) a práce Petra Holíka (MU v Brně). V 

kategorii diplomových prací pak Kateřiny Šťovíčkové (UK v Praze), Martina Dvořáka (UP 

v Olomouci) a Lukáše Marka (UK v Praze). Všem studentům i jejich školitelům k umístění gratulujeme. 
http://geography.cz/2014/09/soutez-o-nejlepsi-studentskou-praci-v-oboru-geografie/ 

 

Jedenáctý ročník soutěže iGeo (International Geography Olympiad) hostil v termínu 12. – 18. srpna 

2014 polský Krakov a čtyři vítězní studenti celostátního kola Zeměpisné olympiády si z něj přivezli 

cenné kovy. Hana Pařízková z Gymnázia Velké Meziříčí získala stříbrnou medaili a celkově jí patří 

25. místo mezi všemi soutěžícími. Dalším oceněným byl Filip Hulec z Gymnázia Jírovcova (České 

Budějovice), který si přiváží bronzovou medaili za 60. místo. Těsně pod stupni vítězů zůstal Dominik 

Mazel (78. místo). Poslední z českých zástupců Pavel Genzer obsadil 139. místo. V týmové soutěži byl 

nejlepší tým Singapuru, naši zástupci obsadili 22. příčku. 

http://geography.cz/2014/09/zprava-o-mezinarodni-geograficke-olympiade/ 

 

Česká geografická společnost převzala záštitu nad druhým ročníkem studentské konference Mapování 

| GIS | Rozvojové země. Konference se uskuteční v pátek 21. listopadu 2014 na PřF Univerzity 

Palackého v Olomouci v místnosti 2.005. Bude se skládat z několika vybraných příspěvků a na ně 

navazující diskuze. Snahou organizátorů je připravit zajímavý mix technologií i přístupů. V případě 

zájmu bude v prostoru před konferenčním sálem možnost prezentovat poster či jiné materiály. 

http://geography.cz/2014/09/konference-mapovani-gis-rozvojove-zeme-vol-2/ 
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Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze pořádá 7. ročník mezinárodní 

vědecké konference RELIK 2014 (Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti). 

Konference se bude konat ve dnech 24. a 25. listopadu 2014 a je určena pro odbornou veřejnost, 

studenty, pracovníky veřejných institucí, neziskových organizací, představitele ziskového sektoru 

i všechny další zájemce. Jednacím jazykem je čeština, slovenština, angličtina. Poplatek za účast na 

konferenci se nevybírá. Akceptované příspěvky budou publikovány ve sborníku příspěvků. 

Konference se bude konat v budově Vysoké školy ekonomické na Praze 3.  

http://geography.cz/2014/09/relik-2014/ 

 

Katedra regionálních studií VŠE a organizace Youth Included spoluorganizují ve dnech 10. – 12. 

prosince 2014 druhý ročník mezinárodní konference „Výzvy Mezinárodní Migrace: Migrační a 

regionální rozvoj v Evropě očima mladých profesionálů“. Konference se bude konat v Evropském 

domě na Praze 1 a zprostředkovává setkání mladých expertů z akademické sféry s pracovníky z 

neziskového sektoru, kteří pracují v oblasti migrace. Termín pro registraci předpokládaných příspěvků 

je do 31. října 2014. Účast na konferenci je bezplatná. 
http://geography.cz/2014/09/konference-vyzvy-mezinarodni-migrace/ 

 

Nakonec bychom vás rádi informovali o dvou plánovaných mezinárodních konferencích z oblasti 

historické geografie a environmentálních dějin. První z nich je International Conference of Historical 

Geographers 2015, která se bude konat v Londýně (Spojené království) v termínu 5. – 10. července 

2015. Registrovat svoji pasivní účast na konferenci můžete již od září. Registrace s příspěvkem již byla 

bohužel uzavřena (viz informace v Geografickém newsletteru č. 14). 

Druhou konferencí je European Society for Environmental History (ESEH), která se uskuteční 

ve Versailles (Francie) v termínu 30. června – 3. července 2015. Na konferenci s názvem “Greening 

History: Studying the Environment across Disciplines, Past, Present and Future” je možné 

registrovat svůj příspěvek do 1. října 2014. 
http://geography.cz/2014/09/mezinarodni-konference-hg-a-ed-rok-2015/ 

 

Pokud nechcete, aby vám unikla nějaká z již dříve avizovaných aktivit, pak sledujte Kalendář akcí na 

konci úvodní stránky webu ČGS. 

 

V naší rubrice Geografové v médiích jsme umístili další nález – na serveru iDnes.cz a v sobotním vydání 

Mf DNES ze dne 2. srpna 2014 byl krátký příspěvek, citující českého geografa, dr. Radima Perlína z 

PřF UK v Praze. Článek ve zkratce pojednává o malých obcích, jejich problémech i existenční nutnosti 

udržet si klíčové funkce, o vnitřní periferii i zkušenostech v zahraničí.  
http://geography.cz/2014/09/kratce-o-vylidnovani-malych-obci/ 

 

Pevně věříme, že vystoupení (nebo alespoň citace) geografů v médiích jsou více frekventovaná, proto 

vás prosíme o součinnost a informování, pokud na nějaké známé (či méně známé) geografické 

jméno narazíte. 

 

Za období 3. 9. 2014 – 16. 9. 2014 bylo na webových stránkách České geografické společnosti 

zaznamenáno celkem 1 717 návštěv, resp. náš web si prohlíželo 1 242 uživatelů. Za jednu návštěvu bylo 

shlédnuto 3,20 stránek, v souhrnu pak stránek 5 498. Průměrná doba jedné návštěvy činila 2:48 minut. 

 

Přejeme vám příjemný zbytek týdne, 

 

RNDr. Dana Fialová, Ph.D.       Mgr. Hana Bednářová 

Sekretariát ČGS        Administrace webu ČGS 
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