EDITORIAL

Vážení členové České geograﬁcké společnosti,
od roku 2009 vycházejí Informace ČGS v nové, inovované podobě. Nově sestavená redakční rada Informací ČGS po vydání čísel 1/2009 a 1/2010 rozhodla, že požádá Radu vlády pro výzkum a vývoj (RVV), která eviduje databázi vědeckých neimpaktovaných časopisů, o zařazení do tohoto seznamu. Po
vyplnění žádosti se všemi náležitostmi RVV naší žádosti vyhověla a zařadila
náš časopis na seznam vědeckých neimpaktovaných periodik. To znamená,
že vědecké články a recenze, které procházejí anonymním recenzním řízením,
mohou být dále jednotlivými autory a jejich pracovišti vykazovány jako vědecké články a hodnoceny v systému evidence publikovaných vědeckých výsledků
v databázi RIV a budou za ně přiděleny příslušné body. Jsme přesvědčeni, že
rozšíření možností publikovat dílčí vědecké výsledky, zprávy z výzkumu nebo
zajímavé výsledky například diplomních prací dále přispěje ke zvýšení prestiže geograﬁe jako oboru a pomůže jednotlivým autorům i jejich pracovištím při
vykazování výsledků výzkumné práce.
Stejně tak se podařilo i redakční radě Geograﬁckých rozhledů zařadit toto
periodikum na seznam neimpaktovaných vědeckých periodik vedený RVV
a proto se od roku 2010 významně rozšířila publikační možnost pro všechny
členy geograﬁcké obce. Další časopisy, které jsou publikovány jednotlivými
geograﬁckými pracovišti a jsou zařazeny do tohoto seznamu, najdete na webové stránce RVV www.vyzkum.cz v sekci Hodnocení VaVaI, pod bodem Pozitivní seznam periodik.
Se zařazením do tohoto seznamu také souvisí rozhodnutí redakční rady Informací ČGS (které bylo doporučeno Hlavnímu výboru ČGS a ten jej následně
schválil) o publikování výročních zpráv poboček a sekcí, jež dříve tvořily podstatnou část Informací ČGS, již výhradně formou prezentace na webu České
geograﬁcké společnosti: www.geography.cz.
Vážení čtenáři, věřím, že nová podoba Informací ČGS jako časopisu, který
obsahuje jak dílčí vědecké články a studie nebo recenze, tak zprávy ze života
České geograﬁcké společnosti vás zaujme a že redakční rada se může těšit
na celou řadu vašich příspěvků. Připomínám, že časopis, stejně jako webové
stránky geography.cz, můžete využít k prezentaci aktivit poboček ČGS, sekcí
ČGS nebo i aktivit jednotlivých výzkumných týmů a pracovišť. Stejně tak je
tato platforma otevřena pro prezentaci dílčích výsledků, pro rozvinutí vědecké
diskuze nad jednotlivými tématy a problémy současné geograﬁe a všech jejích
dílčích oborů.
Přeji vám, abyste z tohoto čísla Informací ČGS načerpali mnoho nových
podnětů, zajímavých zpráv a sdělení, které můžete využít ve vaší odborné
i organizační práci.
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