Zápis ze schůze Ichtyologické sekce České zoologické společnosti (IS ČZS)
Datum: 15. 12. 2011
Místo: HBÚ Biologické centrum AVČR v.v.i. České Budějovice
Přítomni: Miroslav Švátora, Jan Kubečka, Jan Kouřil, Lukáš Kalous
Omluveni: Karel Halačka
Schválená agenda schůzky: 1) zhodnocení dosavadní činnosti, 2) organizace XIII České Ichtyologické
konference (ČIK), 3) publikační výstupy z XIII ČIK, 4) volby vedení IS ČZS, 5) různé

Ad 1.
o

Jan Kubečka informoval o procesu publikování příspěvků z XII ČIK

o

Jan Kouřil a Jan Kubečka konstatovaly administrativní problémy v organizaci
publikačních výstupů z XII ČIK, především funkci hostujícího editora ve Folia
Zoologica

o

Lukáš Kalous informoval, že příspěvky publikované ve Folia Zoologica jsou přístupné
na stránkách http://ichtyologie.agrobiologie.cz

Ad 2.
Proběhla obsáhlá diskuze o tom, kdo bude pořádat XIII ČIK. J. Kouřil navrhoval pořádání
s svými spolupracovníky z FROV, s tím, že editace sborníku by připadla na J. Kubečku.
J. Kubečka rámcově souhlasil, ale s odůvodněním na skutečnost, že editorství
vyžaduje hodně práce, požádal o oficiální spolupořadatelství svého pracoviště (BC AV
ČR). V následné diskuzi bylo konstatováno, že spolupořadatelství by se těžko
slučovalo s interními normami FROV a J. Kouřil svůj návrh stáhl. Hlavní
organizátorství tedy zůstalo na J. Kubečkovi a jeho spolupracovnících z BC AV ČR. J.
Kubečka navrhl, aby všichni členové výboru IS byli zároveň členy přípravného výboru
konference. Dále navrhl kooptovat do výboru J. Matěnu jako ředitele pořádajícího
pracoviště (HBÚ BC AV ČR) a sekretářku budoucí konference Kateřinu Soukalovou,
o

návrh byl odsouhlasen všemi členy výboru

o

bylo diskutováno (všemi přítomnými) místo a čas konference s následujícím
výstupem: konference bude dvoudenní, na atraktivním místě v Jižních Čechách,
spojená s doprovodným programem např. výlov rybníka, konference proběhne
v listopadu 2012 (později upřesněno: 24.-26.10.2012, Doprovodný program: plavba
výzk. Plavidlem, Mikrosympozium: Inventarizace molekulární biodiverzity
ichtyofauny ČR

o

datum bylo voleno tak, aby nekolidovalo s jinými konferencemi a workshopy jako je
EIC 2012 v červenci Lutychu, AQUA 2012 v září v Praze a Workshop Lín 2012 v září

Ad 3.

o

Jan Kubečka navrhl směřovat příspěvky prezentované na konferenci do časopisu
Acta Societatis Zoologicae Bohemiaceae (ASZB), časopis má 76 let tradice a jeho
existence je ohrožena tím, že má nedostatek příspěvků a tak není možné aspirovat
na zařazení do Web of Science. Jsou to spojené nádoby: přispivatelé do časopisu
málo píší právě proto, že není ve WOS a nemá oficiální IF. Těžko však očekávat, že
existenci a prestiž časopisu může zachránit někdo jiný něž samotné členstvo. Jan
Kubečka doporučil ASZB pro publikaci sborníku konference, pokud se redakční rada
zaváže oživit časopis a podniknout kroky k zařazení do WOS. ASZB je v databázi Web
of Knowledge prostřednictvím Zoological Records.

o

Miloslav Švátora informoval o současném stavu časopisu ASZB

o

Lukáš Kalous doporučil, aby byly příspěvky v ASZB přístupné on-line, a aby byly online pokud možno všechny publikace vyšlé v ASZB nebo alespoň důležité (citované)
starší příspěvky

o

bylo domluveno, že deadline pro zaslání příspěvku bude datum zahájení konference,
kde se zároveň mohou kontaktovat editoři jednotlivých sekcí

o

jako výstup konference bude i sborník abstraktů - zajistí organizátoři XIII ČIK 2012

Ad 4.
o

Volby do vedení IS ČZS proběhnou korespondenčně během roku 2012 s možností
uplatnit svůj hlas také během konference XIII ČIK, kde budou zároveň vyhlášeny
výsledky a ustanoveno nové vedení, formu a organizaci zajistí Lukáš Kalous

Ad 5.
o

Lukáš Kalous bude aktualizovat seznam členů IC ČZS a obdrží od Miroslava Švátory a
Jana Kouřila jmenné seznamy a to co nejdříve, aby mohly být využity pro volby a
oslovení v rámci XIII ČIK 2012

o

budou osloveny „kapacity“ a zasloužilí výzkumníci v oboru ichtyologie a rybářství a
budou osobně pozváni na XIII ČIK 2012 za účelem podpory ČIK jako důležité
platformy pro českou ichtyologii a rybářství

