
Zápis zasedání Rady ČAAG - e-mailová komunikace 26. 2. – 5. 3. 2018  

 

Hlasovali (bez titulů): Kaláb, Bárta, Čápová, Dostál, Hruška, Stolárik, Vilhelm  

 

1. Výroční zpráva o činnosti asociace a vyúčtování dotace bylo odesláno na RVS v řádném termínu. 

 

 2. Valná hromada ČAAG proběhne v úterý 10.4.2018 od 10:30 hodin v Ostravě v konferenčním sále 

Ústavu geoniky AVČR, v.v.i. 

 

3. Ve dnech 10. – 12.4.2018 proběhne v Ostravě, konferenční sál Ústavu geoniky AVČR, v.v.i., tradiční  

konference „OVA´18 – Nové poznatky v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice“. Zvanou 

přednášku na zahájení přednese Ing. Martina Polášková, ředitelka Geologického pavilónu prof. F. 

Pošepného. Zabezpečuje předseda asociace ve spolupráci s vědeckým a organizačním výborem 

konference. 

 

4. V červnu na mé pozvání plánuje návštěvu Ostravy, a možná i Prahy, John L. J. Duhault, který je 

stávajícím prezidentem CSEG (Canadian Society of Exploration Geophysics). V Ostravě je plánována 

jeho přednáška (pravděpodobně 7.6.) s názvem „Completion Geophysics: Microseismic Monitoring of 

a Tight Oil Reservoir: A Case History in the Cardium Play, Alberta Canada“ (informaci členům 

zabezpečí předseda asociace). 

 

5. EGRSE – pro články v obou loňských číslech bylo přiděleno číslo DOI, mimořádnou aktivitu v tomto 

měla členka redakční rady doc. Jiránková, na návrh předsedy asociace schválena finanční odměna. 

Platba za DOI v roce 2018 bude provedena v březnu (centrum MEDRA pošle fakturu). Doc. Bláha 

připraví letošní plán vydání EGRSE na web. Mgr. Tábořík a Dr. Jirků se zapojí do přípravy rozšířeného 

materiálu pro zařazení časopisu EGRSE do databáze Scopus. 

 

6. Bude provedena aktualizace webu asociace, kterou koordinuje předseda. Mj. je vhodné doplnit 

nové informace k EGRSE, seznam zemřelých čestných členů asociace, … 

 

6. Pro letošní EAGE’s Annual Meeting je plánována účast předsedy asociace. Připraveny budou 

materiály pro prezentaci asociace podle požadavků.  

 

7. Pro jarní Zpravodaj UGA je nutno připravit příspěvky za asociaci, příspěvky dodat Dr. Čápové, 

konečný termín bude sdělen po zasedání vedení UGA.  

 

 

Zapsal: Kaláb 


