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Zápis z plenárního jednání České asociace geomorfologů, z. s.  
z  25. 4. 2018 ve Vílanci 
 
 
Přítomní: 27 členů z celkových 57, viz prezenční listina 
 
Program: 

1) Přednesení a schválení programu zasedání 
2) Zpráva o činnosti ČAG, z. s. za rok 2017 
3) Zpráva o hospodaření ČAG, z. s. za rok 2017 
4) Návrh změn ve stanovách ČAG, z. s. a zavedení pravidel GDPR 
5) Použití a vedení facebookového profilu ČAG 
6) Větší zapojení studentů do činnosti ČAG, z. s. a studia geomorfologie 
7) Zvýšení finanční prémie pro studentskou soutěž ČAG, z. s. 
8) Pořádání workshopu pod záštitou IAG/AIG 
9) Nadcházející konference 
10) Různé 
11) Závěr zasedání 

 
 
1) Aby Plénum bylo usnášeníschopné, byl podle Stanov, čl. 7, bod 1i), posunut začátek 

schůze o půl hodiny později. Program zasedání byl jednohlasně schválen všemi 
přítomnými. 
 

2) Předseda ČAG, z. s. (dále jen „spolek“), Dr. Jan Klimeš stručně seznámil přítomné členy 
spolku s informacemi o činnosti spolku v roce 2017. Tyto informace jsou uvedeny 
v dokumentu VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ ASOCIACE GEOMORFOLOGŮ, z. s. ZA ROK 
2017, který byl emailem zaslán členům spolku před zasedáním Pléna. Znění 
dokumentu s navrženou jednou formální změnou bylo jednohlasně schváleno 
všemi přítomnými. 
 

3) Přítomni byli seznámeni se stručnými informacemi o hospodaření spolku v r. 2017 a 
se současnou finanční situací spolku. Přítomní byli informováni, že v následujících 
dnech dostanou ti, kterých se to týká, upozornění na zaplacení členského příspěvku 
za rok 2017. Přítomni byli informováni, že Revizní komise schválila Zprávu o 
hospodaření za rok 2017. Znění dokumentu bylo jednohlasně schváleno všemi 
přítomnými. 
 

4) Před zasedáním Pléna byl emailem zaslán členům spolku návrh na změnu Stanov 
spolku. Dr. Jan Lenart informoval přítomné s důvody navrhovaných změn, jimiž jsou: 
nevyhovující terminologie a přítomnost reziduí starého znění stanov, nutnost 
implementace směrnice GDPR, nelogické umístění některých bodů stanov a nutnost 
doplnění statutárního orgánu spolku.  
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- Dr. Hartvich navrhl zařazení možnosti hlasování per rollam. Po diskuzi 
přítomných o tomto návrhu proběhlo hlasování (PRO – 8, PROTI – 11, 
ZDRŽELI SE – 8). Hlasování per rollam prozatím do Stanov zařazeno 
nebude. 

- Dr. Lenart informoval přítomné o směrnici GDPR a o tom, co zavedení této 
směrnice pro nás znamená. Přítomní byli informováni, že správcem členské 
základny a osobních údajů členů spolku byla Výborem spolku jmenována 
Dr. Kapustová. Přítomní členové podepsali Souhlas se zpracováním 
osobních údajů. Ostatní členové budou za účelem udělení souhlasu 
kontaktováni správcem členské základny. Doc. Hradecký vznesl dotaz, co 
má udělat s archivními osobními údaji. Bylo mu doporučeno předat 
všechna archivní data současnému správci. 

 
Po ukončení diskuze proběhlo hlasování o návrhu změn ve Stanovách spolku 
(PRO – 26, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 1). Výbor spolku změny zapracuje do 
Stanov a zaregistruje aktualizovaný dokument u Rejstříkového soudu 
v nejbližším možném termínu. 

 
5) Dr. Lenart informoval přítomné o založení facebookové stránky ČAG, z. s. 

(https://www.facebook.com/pg/Ceska.asociace.geomorfologu) a o dalších členech 
spolku, kteří přislíbili příspěvky. Zmínil, že cílem existence stránky je přilákat 
studenty ke studiu geomorfologie, propagovat geomorfologii mezi českou vědeckou 
obcí i veřejností a propagovat ČAG, z. s. Konstatoval, že aktivita na stránce je 
skomírající. V následné diskuzi Dr. Škarpich navrhl změnu názvu stránky, protože dle 
stávajícího názvu („Reliéf“) není poznat na první pohled, že se jedná o stránku ČAG, z. 
s. Dr. Lenart s tímto jako hlavní správce facebookové stránky souhlasil. Doc. Máčka 
podotkl, že zaměření stránky může mít vliv na velikost komunity zájemců o stránku. 
Dále proběhla diskuze o obsahu a koncepci stránky. Plénum se při diskuzi všeobecně 
usneslo, že je potřeba přejmenovat stránku dle návrhu Dr. Škarpicha a že je potřeba 
ujasnit cíl stránky. Rovněž je pro stránku potřeba víc administrátorů. Případní 
zájemci o administrátorství mohou kontaktovat Dr. Lenarta. 
 

6) Větší zapojení studentů do činnosti ČAG, z. s. a studia geomorfologie bylo diskutováno 
výhradně formou zatraktivnění studentské soutěže České asociace geomorfologů o 
nejlepší kvalifikační práci. Dr. Kusák navrhl, aby vítězové soutěže dostali na 
konferenci ČAG, z. s. prostor k prezentaci svých prací. Dr. Škarpich oponoval, že toto 
již několik let probíhá. Z následující diskuze vyplynuly tyto konsenzy (o nichž se 
nehlasovalo):  

- vítězové soutěže by měli dostat prostor ke krátké prezentaci své vítězné 
práce přímo při vyhlašování výsledků soutěže 

- ČAG, z. s. bude nabízet studentům pomoc při žádosti o grant IAG na účast 
na workshopech, která IAG pořádá 

 
7) Dr. Kapustová prezentovala návrhy na zvýšení finanční prémie pro studentskou 

soutěž ČAG, z. s.:  
- Stávající stav odměn: Bc. práce – 1000,- Kč, Mgr. práce – 1500,- Kč, Ph.D. 

práce – 2000,- Kč; 
- Návrh č. 1: Bc. práce – 2000,- Kč, Mgr. práce – 2500,- Kč, Ph.D. práce – 

3000,- Kč; 
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- Návrh č. 2: Bc. práce – 2000,- Kč, Mgr. práce – 3000,- Kč, Ph.D. práce – 
4000,- Kč; 

 
V rámci diskuze Dr. Stacke navrhl ponechat stávající stav, Dr. Blahůt navrhl rovněž 
ponechat stávající výši odměn a přidat vítězům finanční příspěvek na konferenci. O 
tomto návrhu se nehlasovalo vzhledem k tomu, že vítězové neplatí konferenční 
poplatek a cestovné náklady jim hradí domovská instituce. Hlasování o návrzích 
finančních prémií dopadlo následovně: 

- Stávající stav: PRO – 2, PROTI – 23, ZDRŽELI SE – 2; 
- Návrh č. 1: PRO – 14, PROTI – 13, ZDRŽELI SE – 0; 
- Návrh č. 2: PRO – 11, PROTI – 9, ZDRŽELI SE – 7; 

Přijat byl tedy návrh č. 1., od příštího ročníku studentské soutěže budou finanční 
prémie rozdělovány takto: Bc. práce – 2000,- Kč, Mgr. práce – 2500,- Kč, Ph.D. práce – 
3000,- Kč. 
 

8) Dr. Klimeš informoval přítomné o možnosti pořádat workshop a propagovat ho přes 
IAG/AIG. Proběhla diskuze nad termínem a finanční podporou takového workshopu. 
Doc. Máčka informoval, že lze získat finanční podporu i od organizace EGU. Dr. Blahůt 
uvedl příklad workshopu. Jednotlivá geomorfologická pracoviště již s pořádáním 
workshopů zkušenosti mají, pozitivní i negativní.  
Hlasovalo se o možnosti finančně podpořit workshop pro studenty pořádaný v rámci 
konference „Stav geomorfologických výzkumů v roce ….“ z rozpočtu ČAG, z. s. (PRO – 
27, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0). S návrhem na financování workshopu se obrátí 
organizátoři na Výbor spolku, který schválí finanční příspěvek. 
 

9) Dr. Filip Hartvich jménem Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. nabídl 
organizování příštího ročníku konference „Stav geomorfologických výzkumů v roce 
2019“ v Českém ráji. Plénum spolku tuto nabídku jednohlasně přijalo. 

 
10) Různé: 

- Návrhy na čestné členství: Výbor spolku vznesl následující návrhy na 
udělení čestného členství – Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc., RNDr. Mojmír 
Hrádek, CSc. a Doc. RNDr. Jan Vítek. Členové, kteří vznesli návrh, stručně 
Plénu přednesli přínos navrhovaných čestných členů v oboru 
geomorfologie. Plénum hlasovalo o jednotlivých návrzích následovně: 

i. Prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc.: PRO – 26, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 
1 

ii. RNDr. Mojmír Hrádek, CSc.: PRO – 25, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 2 
iii. Doc. RNDr. Jan Vítek: PRO – 20, PROTI – 1, ZDRŽELI SE – 6. 

Všichni navržení kolegové se stávají čestnými členy ČAG, z. s. 
 

- Návrh na využití nevyčerpaných financí z rozpočtu spolku: Dr. Hradecký 
navrhl příležitostně pozvat na konferenci „Stav geomorfologických 
výzkumů v roce ….“ známého zahraničního odborníka. Plénum tento návrh 
schválilo (PRO – 26, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 1). S návrhem na 
financování pobytu konkrétního odborníka se obrátí organizátoři 
konference na Výbor spolku, který schválí finanční příspěvek. 
 



- Doc. Hradecký zmínil možnost organizovat letní školy, které by mohly 
sloužit ke zviditelnění české geomorfologické obce. Doporučil přítomným o 
této možnosti přemýšlet. Dr. Kubalíková se připojila s návrhem participace 
českých geomorfologů v rámci letních škol jiných – spřízněných vědeckých 
odvětví. 
 

- Dr. Lenart poděkoval doc. Pavlu Raškovi za spolupráci na organizaci, tvorbě 
a distribuci Newsletteru ČAG. Poděkoval rovněž kolegům, kteří zareagovali 
na výzvu a zaslali do Newsletteru příspěvek. 

 
11) Předseda ČAG, z. s. Dr. Klimeš poděkoval přítomným a ukončil plenární zasedání.  
 
Zapsala: Veronika Kapustová (člen Výboru ČAG, z. s.) 
Verifikoval: Jan Klimeš (předseda ČAG, z. s.) 


