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Loňský svazek Zpráv o geologických výzkumech znamenal pro členy redakční rady ZGV enormní zatížení. Někteří měli na
starosti více než 20 příspěvků, pro které museli sehnat po dvou recenzentech, jednat pak s autory o úpravách s uplatněním
i vlastních kritických připomínek, než definitivní verzi schválili k publikaci. Bylo to zejména pro ty z nás, kteří se uvolili k této
práci při plném pracovním nasazení na svých pracovištích, velmi obětavé a záslužné. Proto jsme s respektem a s mnohými díky
přijali rezignaci doc. Petra Krafta, který se v souvislosti s pověřením dalšími úkoly na Přírodovědecké fakultě UK z členství
v redakční radě omluvil. Abychom ulevili zbývajícím členům, rozhodli jsme se redakční radu posílit. Tak se do prací na letoš-
ním svazku úspěšně zapojili dva noví členové: RNDr. Pavel Schovánek, CSc., a Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.

Tentokráte nám autoři připravili menší překvapení. Po každoročním mírném navýšení počtu příspěvků letos došlo k jejich
podstatnému poklesu na 2/3 loňského počtu. Přičítáme to kromě objektivních příčin i tomu, že si někteří autoři uvědomili zvy-
šující se náročnost na kvalitu. Nicméně naše laťka na kvalitu příspěvků, nasazená v minulých letech, zůstala zachovaná a z 62
příspěvků jich opět 6 vypadlo. Věříme, že autoři náš záměr pochopí, přistoupí k němu pozitivně a zájem o publikování v našem
periodiku se opět zvýší.

Oceňujeme velmi naši spolupráci s desítkami recenzentů, kteří věnují posuzování příspěvků bez nároků na honorář svůj dra-
hocenný čas. Budeme rádi, když si autoři budou uvědomovat, že větší pečlivostí při tvorbě rukopisu ušetří nervy a čas svých
kolegů – recenzentů a editorů – i všech pracovnic v redakci.

Všem čtenářům tohoto svazku přejeme, aby v něm našli zajímavé informace a také nové inspirace pro svou práci.

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, universities,
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 few years ago is a guarantee of the
quality of individual articles.

Miloš Růžička
předseda redakční rady
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