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1. Tajemník společnosti seznámil členy s činností společnosti v letech 2018 a 2019.
Činnost v roce 2018:
• Spoluúčast na organizaci konference Global Biodiversity Conservation Conference, 25.-26.9.2018,
Praha (Tropek R, Storch D)
• Exkurze: Přírodní klenot štěrkopískové náplavy Labe. Jak aktuální je výstavba plavebního stupně?,
3.11.2018, Děčín (Jersáková J)
• Létající seminář – 1x
• Udělení ceny V. Jarošíka (Petrusek A)
• Projekt na podporu pedagogické činnosti ČSPE od Rady vědeckých společností (Mudrák O)
Činnost v roce 2019:
• Stanoviska ČSPE: Stanovisko k rozhodnutí povolit plošné trávení hrabošů (Pipek P, Storch D, Pyšek
P); Společné prohlášení odborných společností k problematice ochrany jihomoravských luhů
(Moravská Amazonie urychleně potřebuje adekvátní péči, správu a územní ochranu, Čížek L)
• Bulletin (Štajerová K)
• Konference Ekologie 2019, 4.-6.9.2019, PřF UP, Olomouc (Remeš V)
• Udělení ceny V. Jarošíka (Petrusek A)
• Projekt na podporu pedagogické činnosti ČSPE od Rady vědeckých společností (Mudrák O)
Aktuální počet členů činí 220.
Stav účtu na konci roku 2018 činí 255 836 Kč.
2. Vyhlášení výsledků voleb do výboru a revizní komise ČSPE
Do výboru byli zvoleni: Storch David, Tropek Robert, Čížek Lukáš, Jersáková Jana, Sedláček Ondřej,
Čiháková Kateřina, Drozd Pavel, Remeš Vladimír
Do revizní komise byli zvoleni: Dolný Aleš, Mikátová Blanka, Knapp Michal, Sam Kateřina, Kalusová
Veronika
3. První zasedání nově zvoleného výboru
Členové výboru odhlasovali rozdělení funkcí: předseda – Tropek R, místopředseda – Storch D,
tajemník – Jersáková J
4. Diskusní návrhy k činnosti ČSPE
• Restrukturalizovat létající semináře, nebo je zcela zrušit pro nedostatečnou činnost (Devetter M)

• Intenzívněji využívat sociální sítě pro PR společnosti (Drozd P - bylo určen, že to bude mít na
starosti)
• Více propagovat společnost, např. zmiňováním příslušnosti k ČSPE autory vědecko-populárních
článků (Remeš V, Hönigová I); více využívat citizen science, respektive ČSPE by mohla sloužit jako
prostředník, pakliže je její člen vědec to schopen/ochoten organizovat (možnost spolupráce
s AOPK, která se tím zabývá) (Štajerová K); propagovat ČSPE více mezi učiteli, např. formulovat
téma a výukové aktivity pro letošní Den Země (např. opylování) (Čiháková K)
• Připomínat jednou ročně členům zaplacení členských příspěvků
• Návrh na zavedení dvouletého členství, aby počet členů nekolísal v závislosti na tom, který rok je
konference
• Návrh na zasílání vyjádření/stanoviska ČSPE členům společnosti před tím, než se s tím veřejně
vystoupí, pokud na to bude čas. Nejde o to, aby je členové schvalovali (na to ani nemáme
procedury), ale aby se eventuálně vyjádřili, pokud k tomu budou mít něco relevantního.
• Zintenzivnit propagaci ČSPE mezi studenty. Např. studenti instituce pořádající konferenci by měli
konferenci zadarmo, případně za drobnou výpomoc s pořádáním konference; přispívat
motivovaným studentům formou cestovních grantů na základě motivačního dopisu či případně za
drobnou výpomoc s pořádáním konference.
• Návrh na uspořádání budoucí konference společně s jinou společností pro ekologii (BES, GFÖ).
Prvním krokem by mohlo být uspořádání tematického sympozia BES v ČR, pod záštitou ČSPE.
• Návrh na zaměření konference na nějaká aktuální, obecnější a palčivá témata, než jsou ta, která se
řeší v ad-hoc stanoviskách (typu třeba vymírání hmyzu), kterému by se na konferenci věnovala
jedna sekce a následně by se formulovalo stanovisko, které by se mohlo dále medializovat
(Herben T).
• Všeobecná shoda pléna o směřování ČSPE a její konference v čistě vědeckém duchu bez přesahu
do ekologického aktivismu a enviromentalistiky. To samozřejmě nevylučuje vyjadřování se k
aktuálním ekologickým a environmentálním problémům prostřednictvím odborně podložených
stanovisek.
• Předběžné místo konání příští konference: Mendelova univerzita, Košulič O a Michalko R (bude
potvrzeno na přelomu 2019/2020).
V Českých Budějovicích 10. 9. 2019 zapsala:

Jana Jersáková (tajemnice společnosti)

