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Zápis schůze výboru České geologické společnosti  

Místo konání: malá zasedací místnost ČGS, Klárov 3, Praha 1 

 

Termín konání:  8. 12. 2017 v 10.00 hod. 

 

Přítomni (bez titulů): J. Babůrek, P. Bokr, V. Goliáš, J. Jiránek, M. Knížek, J. Sejkora,  

                                      T. Sidorinová 

Nepřítomni:  K. Verner 

                                           

       Omluveni: D. Buriánek, P. Škácha, Z. Táborský 

 

Hosté: P. Budil, V. Erban, V. Janoušek 

 

 

1. Předseda V. Goliáš zahájil schůzi a výbor schválil program. 

 

2. Společný geologický kongres ČGSpol a SGS v roce 2019 

Po zvážení možných lokací pro uspořádání geologického kongresu byl vybrán Beroun a 

vhodné konferenční prostory v hotelu Grant. V. Goliáš dostal nabídku od managementu 

hotelu, ta je však podmíněna ubytováním účastníků v hotelu. K tomuto se však nemůže 

ČGSpol zavázat, nemůže přikázat účastníkům povinné ubytování v hotelu, proto se do 

Berouna vypraví zástupci ČGSpol k osobnímu jednání (V. Goliáš, T. Sidorinová a O. Fatka). 

Další možnosti konání kongresu jsou sály: radnice, sál České pojišťovny, prostory v muzeu, 

Plzeňka. Výbor pověřil P. Bokra, aby zjistil informace o možnostech pronájmu sálů a 

ubytování v Berouně.   

Je třeba také domluvit konkrétní datum, aby kongres nekolidoval s akcemi, které se 

v Berouně pořádají (hrnčířské trhy, European Heritage Days 2019). Nejpravděpodobnější 

termíny jsou první nebo druhý týden v září 2019.  

M. Knížek navrhl kalkulovat ceny na 100 účastníků (posledního kongresu v Mikulově 2015 

se účastnilo 120 lidí, z toho cca 25 studentů).  

 

3. Journal of Geoscienes – politika open access 

V. Janoušek informoval o uplatňování politiky open access při vydávání časopisu Journal of 

Geosciences. Všechny články zveřejněné v časopise jsou vědecké komunitě volně přístupné 

na internetu.  

Časopisy s open access politikou jsou uvedeny na portále Directory of Open Access Journals 

(DOAJ, https://doaj.org/), je však nezbytně nutné, aby měly jasně definovanou licenční 

politiku (pro odlišení od tzv. „predátorských časopisů“, které vychází bez recenzního řízení, 

za účelem generování zisku, často jsou v nich publikována neověřená data a hoaxy). Journal 

of Geosciences deklaruje politiku open access a je v jeho zájmu být v db DOAJ uveden. 

 Podle konzultace s právníkem dr. V. Daňkem přestavuje open access pro zprostředkovatele 

(= vydavatele časopisu) velké riziko. Zprostředkovatel ručí za vše, co je v náplni z hlediska 

práva autorského a průmyslového. Důležité je, zda je vydavatel osobou, která informace 

zveřejňuje, či je pouze zprostředkovatelem. Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora za 

obsah odpovídá ten, kdo obsah zveřejnil. Dle dr. Daňka by optimálním řešením bylo, aby 

Journal pouze zprostředkoval zveřejnění, ale informace by autor zveřejnil sám. Podpis 

nějakého dokumentu (souhlasu) autorem takové žádoucí přenesení odpovědnosti představovat 

nemusí. Dr. Daněk doporučil inspirovat se u podobně tematicky zaměřených časopisů 

https://doaj.org/
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vydávaných v okolních evropských zemích s rozvinutou právní kulturou v oblasti autorského 

práva, zejm. v Německu, a to nejlépe simulováním autorství s žádostí o poskytnutí podmínek. 

V. Erban ve své prezentaci objasnil právní rámec platný pro vědecké časopisy v ČR a v nich 

publikované články. Vztahy časopisu a autorů článků se řídí Autorským zákonem (AZ č. 

121/2000 Sb.). Právo nakládat s dílem zůstává vždy autorovi. Jiná osoba smí s dílem nakládat 

jen na základě licence nebo zákona. AZ připouští, že vykonavatelem majetkových práv může 

být zaměstnavatel (tj. ČGSpol). ČGSpol (Journal) pak řeší vztahy: 

a) autor – ČGSpol (Journal) 

b) ČGSpol (Journal) – čtenáři 

c) ČGSpol (Journal) – další hráči (databáze, zpracovatelé, aj.) 

V případě a) je třeba uzavřít smlouvu s autorem, v případě b) existuje v AZ zákonná licence, 

v případě c) je třeba uzavírat smlouvy jednotlivě nebo použít veřejnou licenci.  

Problémy publikace na internetu jsou: 

 samotná myšlenka open access není zcela v souladu s AZ 

 uzavírat smlouvy se všemi zpracovateli není zcela reálné 

 neexistuje jednotná mezinárodní regulace 

Řešení je udělení mezinárodně platné veřejné licence, která by odrážela obecně prospěšné 

zaměření ČGSpol, splňovala podmínku veřejně přístupných výsledků veřejně financovaného 

výzkumu a splňovala podmínku definované licenční politiky, kterou si klade db DOAJ. 

Vhodnou je např. některá z licencí Creative Commons (CC). 

Licence CC je dnes již mezinárodně použitelný soubor licencí, vhodný pro většinu právních 

systémů. Ze základu „vše je dovoleno“ se nežádoucí užití explicitně limitují. Licence CC 

vznikají kombinací čtyř základních vlastností. Licence umožňuje ostatním rozmnožovat, 

rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze: 

 

 Attribution (zkratka by): při uvedení autora 

 Noncommercial (nc): pro nevýdělečné účely 

 No Derivative Works (nd): v původní podobě, nikoli díla z něj odvozená 

 Share Alike (sa): za podmínek identické licence (tzv. copyleft). 

 

Kombinací těchto vlastností vznikly nejčastěji užívané varianty licencí: 

 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cc-by_new_white.s
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cc-nc_white.s
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cc-nd_white.s
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cc-sa_white.s
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Poté se rozproudila diskuze na téma rizika ručení za autorská práva pro zprostředkovatele, 

zda není lepší, aby zprostředkovatel poskytoval jen prostor a autor si dílo věšel a ručil za ně 

sám. Česká legislativa je podřízena legislativě EU, je důležité ošetřit vztahy s autory. Dále se 

diskutovalo o nejvhodnějším typu licence CC pro Journal of Geosciences. Přítomní se shodli 

na nejvolnější verzi CC BY a výbor závěrem tuto verzi odhlasoval: 

„Výbor souhlasí s veřejnou licencí Creative Commons v nejvolnější verzi CC BY pro články 

v časopise Journal of Geosciences vytištěné od počátku roku 2018“. 

Výbor pověřuje RR Journalu, aby v součinnosti s hlavním editorem zajistila copyright 

transfer a převedení zodpovědnosti za zveřejnění na autory, ve smyslu právního rozboru dr. 

Daňka. V. Erban v tomto smyslu aktualizuje text na webových stránkách časopisu. 

 

4. Odborná skupina školská geologie 

V. Goliáš informoval o uskutečněné schůzi skupiny školské geologie: 

Účastníci jednali o možnostech práce skupiny a vlivu na vzdělávání mládeže v oblasti 

geologických věd. V. Ziegler poslal dopis V. Klausovi ml. P. Fiferna připravuje opět 

Geologickou olympiádu pro žáky ZŠ. V diskusi zazněla řada nápadů ke zlepšení výuky 

učitelů geologie. D. Matějka navrhuje pořádat propagační akci „Dny geologie“, nejlépe 

v rámci „Týdne vědy a techniky“ za účasti více organizací (PřF UK, ČGS, AV ČR). Na větší 

samostatné akce chybí finanční prostředky. M. Knížek poukázal na úspěšný projekt dalšího 

vzdělávání učitelů, financovaný MŠMT „Zpátky do lavic“, ve kterém ale chybí geologie. 

Další vzdělávání učitelů je třeba organizovat přes MŠMT, protože za toto dostávají učitelé 

body (na jejich základě mohou postupovat do vyšších platových tříd a ředitelé jsou ochotni na 

tyto vzdělávací akce poskytnout volno). M. Pásková vyzdvihla potřebu vzdělávání už v MŠ a 

na 1. stupni ZŠ. Výuka u takto starých dětí využívá tzv.“imprinting time“, kdy si děti 

přirozenou cestou získávají k přírodě vztah (např úspěčný program „lesní školky“). 

V současné době je výuka geologie 1 rok na 2. stupni ZŠ a 1 rok na gymnáziích, což je pozdě. 

P. Budil navrhl po vzoru Unie matematiků a fyziků pořádat geologické olympiády (tu už ale 

pro ZŠ pořádá ČGS a MU). P. Bokr zmínil výukový program, který má pro děti Berounské 

muzeum. Zápis z jednání skupiny školské geologie je přílohou tohoto zápisu. 

V. Goliáš v diskusi zmínil fakt, že nemá smysl vymýšlet, co je již vymyšleno a je třeba využít 

již hotových materiálů (např. Manuál pro MŠ, Zieglerová a Kočí) a probíhajících projektů 

(Projekt Progress – projekt UK, výchova mládeže a budoucích učitelů).  

P. Fiferna z ČGS dá k dispozici soupis již vydaných výukových materiálů a přiřadí je 

k příslušné věkové kategorii. 

ČGSpol má doménu „geologem.cz“, ta bude sloužit jako rozcestník pro MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a U 

III. Zpracováním návrhu webových stránek byl pověřen P. Bokr.   

   

5. Databáze členů ČGSpol  

Vzhledem k tomu, že výbor doposavad nenalezl programátora, který by měl volnou kapacitu 

na programování nové strukturované databáze členů, bude ta i nadále vedena v excelovské 

tabulce, která je pro nezbytnou evidenci členů postačující. Informace o členech jsou interní, 

nebudou vystaveny na webu.   

 

6. Webové stránky ČGSpol 

Web ČGSpol má zastaralou podobu, zatím se však nenašel nikdo, kdo by se modernizaci 

webu mohl dostatečně věnovat. Členové výboru a ostatní členové budou programátora 

intenzivně hledat (viz bod 5). 
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7. Začlenění ČNGK do ČGSpol. 

Akademická rada AV ČR jako zřizovatel ČNGK na svém 9. zasedání 28. 12. 2017 definitivně 

k 31. 12. 2017 ČNGK zrušila. Vzala na vědomí, že se ČNGK začlení do struktury ČGSpol a 

v tomto smyslu pošle vyrozumění orgánům IUGS. 

(http://www.avcr.cz/opencms/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/usneseni-

rady/2017/Zapis-9.AR_www.pdf , str. 4, čl. XV).  

ČNGK na schůzi dne 5. 12. 2017 s konečnou platností odhlasoval začlenění do ČGSpol. 

V současné době se dolaďují detaily smlouvy mezi ČNGK a ČGSpol. 

 

8. Výroční schůze ČNK-IGCP 

V. Goliáš se zúčastnil výroční schůze ČNK-IGCP konané 7. 12. 2017 v budově GÚ AV ČR, 

Rozvojová 269, Praha 6 a o schůzi informoval výbor. 

Předseda IGCP R. Mikuláš představil čtyři nově zahájené projekty: 

Projekt 655 – Toarcian Oceanic Anoxic Event Impact on Marine Carbon Cycle and ecosystems  

Projekt 657 – Information Platform on Earthquake Early Warning Systems 

Projekt 661 – The Critical Zone in Karst Systems 

Projekt 652 – Reading geologic time in Paleozoic sedimentary rocks 

A připomenul probíhající projekty: 

Projekt 637 (Heritage Stone Designation) 

Projekt 640 (S4LIDE – Significance of Modern and Ancient Submarine Slope LandSLIDEs) 

Projekt 649 (Diamonds and Recycled Mantle) Projekt 653 (The onset of the Great Ordovician      

                    Biodiversification Event) 

Ve všech probíhajících projektech jsou zastoupeni vědci z ČR. Podrobnější informace o 

projektech lze najít na webových stránkách ICGP (http://www.unesco.org/new/en/natural-

sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/). 

R. Mikuláš dále informoval o příjmech a výdajích ČNK-IGCP. Příjmy za rok 2017 dosáhly 

103 000,- Kč (dary a smlouvy o reklamě) a bylo rozděleno 100 000,- Kč na příspěvky pro 

pracovníky pracujících v běžících programech. 

Poté proběhly volby do komitétu, na členství v komitétu rezignovali M. René a J. Hladil, 

místo nich kandidovali S. Štemberk a B. Dudíková. Noví členové, předseda a tajemník budou 

voleni per rollam.  

V. Goliáš přítomné informoval o aktivitách ČGSpol. R. Mikuláš informoval o nových 

webových stránkách komitétu (https://igcp.cz/), na nich jsou dostupné všechny aktuální 

informace.   

 

9. Různé 

J. Jiránek z titulu funkce public relation požádal členy výboru, aby mu dávali na vědomí 

všechny významnější události ze světa geologie, které pak nabídne různým médiím (rozhlas, 

deníky, ČTK aj.). Neměli bychom zanedbávat popularizaci ČGSpol. 

 

T. Sidorinová upozornila, že je třeba posílat aktuality o pořádaných akcích na web RVS a 

udržovat webové stránky Společnosti aktuální.  

 

V. Goliáš informoval členy výboru o ústní stížnosti Jany Kotkové na nevhodný způsob 

obměny redakční rady Journalu (doslova „puč“) při kterém byli někteří členové „odejiti“ 

(Kotková, Dolejš). Výbor konstatoval, že předseda redakční rady V. Janoušek na minulé 

schůzi výboru (výjezdní zasedání v Brně) podal průběh velké „obměny“ redakční rady 

podstatně jinak. V. Janoušek situaci vysvětlil zablokovanou komunikací a spoluprací s J. 

Kotkovou. Výbor po diskusi uznal, že je v kompetenci předsedy redakční rady, aby si okruh 

svých spolupracovníků navrhl sám. Výborem byl však upozorněn, že si v budoucnu ušetří 

http://www.avcr.cz/opencms/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/usneseni-rady/2017/Zapis-9.AR_www.pdf
http://www.avcr.cz/opencms/export/sites/avcr.cz/.content/galerie-souboru/usneseni-rady/2017/Zapis-9.AR_www.pdf
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/earth-sciences/international-geoscience-and-geoparks-programme/
https://igcp.cz/
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nepříjemnosti pravdivým informováním výboru ČGSpol. o práci redakční rady Journalu. 

Žádný jiný odvolaný člen stížnost nevznesl. 

 

V. Goliáš navrhl na podnět M. Páskové (MŽP) nabídnout přednášku v rámci přednáškového 

cyklu AV pro veřejnost na téma Li, nejlépe v rámci „Týdne vědy a techniky“. 

 

 

 

Zapsala: T. Sidorinová 

            Schválil: V. Goliáš 
 

 

 


