V Praze dne 5. 1. 2017
Vážení přátelé,
chci Vás, Vaše kolegy a studenty touto formou informovat o časopisu Geodetický a
kartografický obzor, který vydávají společně resorty ČÚZK a ÚGKK SR. V letošním roce
vychází již 105. ročník, jak se můžete snadno přesvědčit na našich webových stránkách
http://www.egako.eu, kde jsou k dispozici a volně dostupná ke stažení všechna čísla časopisu
od roku 1913. Po přechodu na elektronickou formu se zvýšil počet čtenářů násobně, takže
nyní máme informace o více než 1000 čtenářích ze 30 zemí celého světa každý měsíc.
Časopis je zařazen Národní knihovnou ČR do databáze Národního kulturního dědictví i pod
číslem 1805-7446 do Seznamu recenzovaných periodik uznávaných ve výzkumu Radou vlády
ČR pro vědu, výzkum a inovace. Připravujeme i žádost o zařazení do DB SCOPUS,
absolvovali jsme přípravné řízení.
Redakční rada časopisu (RR), která se schází pravidelně každý měsíc střídavě v Praze,
Brně a v Bratisavě, mne pověřila, abych touto formou informoval všechny vysoké školy v ČR
a ve SR o zájmu vydavatelů i RR uveřejňovat i nadále nejen odborné články z oblastí zájmu
časopisu, ale i aktuální informace o dění na vysokých školách, např. o tématech diplomových
či doktorských prací. Víme samozřejmě, že mnoho informací je na webových stránkách
jednotlivých fakult, ale uvítali bychom i podněty o zdařilých či výjimečných a nových
nápadech, které se v této oblasti objevily. Rádi je pak otiskneme, stejně jako přehledy výše
uvedených prací.
Pokládám za povinnost redakce být v trvalém a oboustranném kontaktu se všemi
odbornými pracovišti v obou našich republikách. Proto Vás prosím, abyste na Vašem
pracovišti, na katedře, fakultě či vysoké škole, vhodným způsobem informovali o tomto
zájmu redakce GaKO. K tomu přikládám soubor s informacemi o našich čtenářích v prosinci
roku 2016.
S poděkováním a pozdravem se těším na Vaše odborné články a příspěvky a předem
děkuji,

Ing. František Beneš, CSc.,
vedoucí redaktor časopisu GaKO
Zeměměřický úřad
Pod Sídlištěm 9
182 11 Praha 8
Tel.: +4202 8404 1415
e-mail: frantisek.benes@cuzk.cz
http://www.egako.eu

