
8 Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 • Česká geologická služba, Praha, 2010 • ISSN 0514-8057

Úvodem

V loňském svazku Zpráv o geologických výzkumech jsme vyjádřili naději, že zájem autorů o publikování v dalších svaz-
cích poroste. Vydavatelství České geologické služby a redakční rada k tomu chtějí přispívat trvalým zvyšováním technické
kvality publikace i růstem kvality obsahu jednotlivých článků. Letošní svazek zvýšení zájmu autorů dokládá: předloženo
bylo celkem 94 příspěvků od sto padesáti autorů. Snahu o zvyšování úrovně článků zase dokumentuje to, že deset příspěv-
ků nebylo k publikaci přijato. Potěšitelný je stoupající zájem ze strany pracovišť mimo Českou geologickou službu, i když
článků s autorskou účastí odborníků z ČGS je opět více než polovina. Autorsky se na článcích dále podíleli pracovníci tří
ústavů Akademie věd ČR (16 článků), deseti vysokých škol (29 článků), tří muzeí (4 články), odborníci z několika soukro-
mých a akciových společností (6 článků). Zmínit musím rovněž účast zahraničních spolupracovníků na článcích, prezentu-
jících výsledky projektů realizovaných v cizině, a také příspěvky našich kolegů, jimž aktivita v oboru zůstala i po skončení
profesní činnosti.

S velikým respektem děkujeme všem, kteří přijali nevděčnou úlohu recenzentů. Z jejich celkového počtu, přesahujícího
stovku, jich přes 30 věnovalo svůj čas více než jednomu příspěvku.

U minulých svazků jsme uplatňovali zažité pravidlo, podle kterého všichni autoři dostávali zdarma celý svazek. Tento-
krát jsme v rámci šetření nákladů přistoupili k tomu, že jsme autorské výtisky zredukovali do pěti tenčích svazků podle te-
matických kapitol. Kompletní svazek bude vydán v limitovaném množství pro knihovny a do prodeje. Doufáme, že autoři
přijmou tuto novinku s pochopením.

Ještě se zmíním o jedné novince. U jednoho z článků jsme se rozhodli k němu připojit po dohodě s recenzenty i jejich kri-
tická vyjádření. Domníváme se, že veřejná konfrontace různých interpretací může vyvolat zvýšený zájem o uvedený pro-
blém a může být následně impulzem k obecnější diskusi.

Všem čtenářům tohoto svazku přejeme, aby v něm našli inspirující podněty, zajímavá data a důležité informace.
Těšíme se na kvalitní příspěvky do dalšího svazku Zpráv o geologických výzkumech.

Foreword

Geoscience Research Reports published yearly from the Czech Geological Survey contains short contributions resulting
from research activities in all branches of geoscience. The Periodical is open for authors from all research institutes, uni-
versities, companies and individuals to inform about important results of their research activities.

All articles have been revised, each of them by two reviewers. This regime having started last year is a guarantee of the
quality of individual articles.
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