Zápis ze schůze výboru Ichtyologické sekce České
zoologické společnosti (IS ČZS)
Datum: 26. 10. 2012
Místo: Hotel Vltava, Červená nad Vltavou
Přítomni: Martin Čech, Pavel Jurajda, Lukáš Kalous, Jan Kubečka
Omluveni: Jan Kouřil
Tento výbor se sešel na své první schůzce poté, co byl zvolen na valné hromadě členů ichtyologické
sekce ČZS dne 25.10 2012 pořádané v rámci XIII České Ichtyologické Konference (ČIK). L. Kalous
zrekapituloval výsledky voleb: hlasovalo celkem 27 volitelů z toho dva elektronicky a 25 pomocí
volebních lístků. Dva z navržených kandidátů se vzdali ještě před zahájením hlasování volebními lístky
jmenovitě L. Hanel a K. Halačka.
Počet hlasů: L. Kalous – 26; P. Jurajda – 25; J. Kouřil – 15; J. Kubečka – 16; M. Čech -13; O. Slavík – 13;
M. Švátora – 11; J. Mareš – 8; P. Spurný – 6.

Vzhledem ke stejnému počtu hlasů u M. Čecha a O. Slavíka došlo po dohodě k odstoupení O. Slavíka
a do pěti členného výboru byli zvoleni: L. Kalous; P. Jurajda; J. Kouřil; J. Kubečka a M. Čech.
Volební komise pracovala ve složení J. Guziur, V. Mužík, L. Kalous

Dohodnuto rozdělení funkcí v novém výboru:
J. Kubečka: předseda
L. Kalous: správce webové stránky
P. Jurajda: matrikář
J. Kouřil: garant další konference
M. Čech: práce s mládeží.

Změna názvu sekce: Byl schválen nový název IS jakožto „Rybářská a ichtyologická sekce“ ČZS. Ke
změně názvu dochází proto, aby se sekce a společnost více otevřela koncovým uživatelům
ichtyologických poznatků. Sekce se obrátí na společnost, aby uznala její nový název. Odpovídá Kubečka.

Bibliografie České Ichtyologické literatury. K. Pivnička se uvolil provést digitalizaci stávajících dvou
publikací shrnující dřívější bibliografie (Čihař: 1945-1967, Peňáz: 1965-1978) a další českou
bibliografii, která vznikla od té doby. Je třeba K. Pivničkovi zpřístupnit co nejširší adresář českých

ichtyologů, aby mu dali k dispozici citace svých prací s klíčovými slovy. Adresáře zpřístupní - Jurajda,
Kalous, Soukalová.
Je třeba rovněž srovnat „ichtyologické bibliografie“ s „rybářskými bibliografiemi“ které vydával VÚRH
(Berka). V jakém stavu digitalizace jsou „Rybářské bibliografie“ - zjistí J. Kouřil.
Dále by mělo vzniknout webové rozhraní na ukládání nových citací - zajistí Kalous.
Fulltexty „šedé, neimpaktované literatury“ by měly být na akademických serverech, aby je našel
Google Scholar.

XIV ČIK (Česká rybářská a ichtyologická konference). K pořadatelství se přihlásil Ústav akvakultury
FROV JU, garant J. Kouřil. Jiný návrh nepadl. Doporučený termín: Jaro 2014.
Vzešlá doporučení:
Česko-anglické titulky prezentací. Prezentace musí být srozumitelná pouze česky mluvícím
účastníkům. Srozumitelnost pro cizince nemusí být nutná.
Denní či půldenní tématické bloky zaměřené na specifické problémy: biodiverzita, rekreační rybářství,
akvakultura…). Každý blok bude mít garanta.
P. Jurajda: k úvaze pokračování někdejších seminářů „Biodiverzita ichtyofauny“ v podobě denního
bloku na ČIK.
Podpora referátů mladých účastníků: sponzorské ceny za kvalitní vystoupení, výraznější slevy na
vložném.

Popularizace činnosti sekce: Článek do časopisu Rybářství (nultou verzi připraví L. Kalous)
Informaci do informačního zpravodaje ČZS, připraví Kubečka.

Zapsal: J. Kubečka, doplnil: L. Kalous

