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Úvodem

Jak je již známo, koncem loňského roku ukončil svou činnost předseda redakční rady Zpráv o geologických výzkumech
Miloš Růžička. Od roku 2008 byl předsedou první redakční rady a přispěl k tomu, že se společně podařilo pozvednout ob-
sah časopisu, včetně grafiky, na vysokou úroveň. Za tuto práci jemu, redakci i celé redakční radě patří velký dík!

Vedením redakční rady jsem byla pověřena od roku 2014. Vzhledem k tomu, že Rada vlády pro vědu a výzkum vyřadila
recenzované geovědní tituly z bodového hodnocení, byla snaha najít jiné řešení pro získání bodů pro RIV. Jednou z mož-
ných alternativ byl pokus zažádat o zařazení našeho titulu do databáze SCOPUS, který představuje největší citační a ab-
straktovou databázi recenzované literatury a poskytuje přehled o světovém výzkumu v různých oblastech vědy, techniky,
medicíny, společenských věd a umění. Hned na počátku roku jsme se však potýkali s nepříjemným zjištěním, že v loňském
roce spíše nedopatřením nebyla naše žádost akceptována. Zařazení do databáze SCOPUS se proto stalo pro náš časopis
prestižní záležitostí. Počátkem roku 2014 byla znovu poslána přihláška, upravili jsme publikační etiku podle připomínek
SCOPUSu a nakonec byla naše snaha korunována úspěchem – Zprávy o geologických výzkumech byly do databáze zařa-
zeny.

Změny se udály také ve složení redakční rady. Někteří členové v minulém roce pro velkou pracovní vytíženost rezigno-
vali. Podařilo se nám však získat další nové kolegy, takže redakční rada časopisu má v současnosti celkem dvanáct mani-
pulačních, tzv. handling editorů. Tím jsme získali některé nové specialisty pro určité obory geologie.

Svazek, který teď předkládáme odborné geologické veřejnosti, je útlejšího formátu než svazky z minulých let. Je to zřej-
mě částečně způsobeno i zmíněnou informací o původním nezařazení do databáze SCOPUS. Celkem však bylo redakční
radou letos přijato 35 článků, které jsou v tomto svazku opět rozděleny v několika tematických blocích, a to: Regionální
geologie a stratigrafie, Kvartér s inženýrskou geologií, Paleontologie, Mineralogie společně s petrologii a geochemií, Vý-
zkumy v zahraničí a Hydrogeologie. Úroveň předkládaných článků byla přísně posuzována dvěma recenzenty pro každý
článek, jak to bylo běžné již v minulých letech.

V současnosti se pracuje na nových, modernějších webových stránkách časopisu, proběhlo jednání ke spuštění aktuali-
zovaných stránek ZGV. Byla také založena nová e-mailová schránka redakce časopisu: zgv-redakce@geology.cz, kam
mohou směřovat veškeré dotazy. Pracuje se i na zaregistrování ISSN pro on-line verzi časopisu a zpřístupnění letošního
ročníku na webu včetně samostatně zveřejněných citací. V budoucnu bychom rádi zavedli i systém DOI (Digital Object
Identifier), centralizovaný systém pro identifikaci autorsky chráněných děl přístupných v digitální podobě. Chtěli bychom
také maximálně zkrátit lhůtu od převzetí článku po jeho zveřejnění na webu. V tištěné verzi však bude časopis stále vychá-
zet jedenkrát ročně.

Doufám, že i nadále se nám podaří udržet vysokou úroveň časopisu a že nám svými zajímavými a objevnými články
k tomu pomůžete. Těším se společně s vámi na budoucí spolupráci.

Lenka Hradecká
předsedkyně redakční rady


