EDITORIAL

Vážení členové České geograﬁcké společnosti,
dosud jste jako členové ČGS dostávali časopis Geograﬁe – Sborník České geograﬁcké společnosti. V tomto časopise vycházely jak původní vědecké články,
články přehledové, tak i některé drobnější texty jako jsou krátké vědecké studie, zprávy o konferencích nebo recenze. V souvislosti se snahou ČGS prosadit
časopis Geograﬁe – Sborník ČGS mezi vědecké časopisy evidované společností
Thomson Scientiﬁc na Web of Science již není možné v Geograﬁi – Sborníku
ČGS tyto drobnější příspěvky publikovat. Tyto kratší texty jsou pak totiž hodnoceny v rámci mezinárodního citačního indexu a podstatnou měrou snižují
celkovou citovanost článků v Geograﬁi – Sborníku ČGS otištěných a tím snižují potenciální Impact faktor časopisu.
Proto Hlavní výbor České geograﬁcké společnost rozhodl o přeměně dosud
vydávaných ročních Informací ČGS. Z původní struktury Informací, kde jsme
publikovali aktivity a plány práce poboček a sekcí, které pracují v rámci ČGS,
rozšiřujeme náš časopis a – doufejme – zvyšujeme i jeho obsahovou bohatost
a kvalitu. Současně s tím se také výrazně zlepšuje graﬁcká podoba Informací.
Časopis Informace České geograﬁcké společnosti zčásti převezme některé dosavadní rubriky Geograﬁe – Sborníku ČGS a doplní je o další zprávy ze života
naší vědecké společnosti.
Struktura časopisu Informace ČGS je navržena v následujících základních
oddílech:
1. Zprávy z výzkumu a diskuse: recenzované vědecké výzkumné články,
přehledové a diskusní články v délce 5–10 stran textu doplněné o anglický abstrakt a klíčová slova v angličtině.
2. Literatura: recenze a anotace publikovaných knih, učebnic, atlasů a dalších textů.
3. Konference a aktivity geografů: zprávy o pořádaných a připravovaných
konferencích, seminářích a podobných geograﬁckých akcích.
4. Zprávy z ČGS: zprávy o činnosti Hlavního výboru ČGS, zprávy z poboček
a sekcí.
5. Lidé: Narozeninové medailony, nekrology a další texty k významným jubileím členů společnosti.
Nový časopis Informace České geograﬁcké společnosti si klade za cíl sloužit
jako komunikační platforma pro všechny členy společnosti, přinášet nové informace ze života společnosti a další zprávy z jednotlivých geograﬁckých a příbuzných pracovišť. Obsah časopisu bude do značné míry záviset také na Vás,
čtenářích. Věříme, že Vás nová podoba Informací ČGS zaujme a že budete mít
zájem si nejen přečíst o nejrůznějších aktivitách společnosti, ale sami budete
do jednotlivých rubrik přispívat svými texty.
Informace ČGS jsou řízeny redakční radou ve složení Radim Perlín (šéfredaktor), Jan Brus, Dana Fialová, Vladimír Herber, Martin Kovář, Stanislav Kraft, Alena Matušková, Pavel Ptáček, Aleš Ruda, Veronika Smolková,
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Miroslav Šobr. Výkonnou redaktorkou časopisu byla Hlavním výborem ČGS
zvolena Silvie Kučerová. Časopis bude vycházet dvakrát ročně vždy společně
s prvním a třetím číslem Geograﬁe – Sborníku ČGS v březnu a v září a bude
zdarma distribuován všem členům České geograﬁcké společnosti. Časopis
bude také dostupný na webu ČGS www.geography.cz.
Těšíme se na Vaše příspěvky a poznámky k inovované podobě časopisu Informace ČGS.
Radim Perlín
šéfredaktor Informací ČGS
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