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1 Úvod  

Tato analýza byla sestavena v rámci projektu “Přenos know-how pro zajištění účinného 

využití výsledků geologických výzkumů predikce přírodních rizik v rámci projektů zahraniční 

rozvojové spolupráce státními správami a samosprávami v zemi příjemce“ - “Transfer of know-

how to secure efficient exploitation of results of geological studies aimed at prediction of natural 

geohazards (undertaken within the projects of foreign development co-operation) by 

governmental organisations of a beneficiary”, podporovaného z grantů Islandu, Lichtenštejnska 

a Norska prostřednictvím EEA Finančních mechanismů a Norských finančních mechanismů. 

Cílem projetku je přenos know-how z norské partnerské organizace - International 

Centre for Geohazards / Norwegian Geotechnical Institute (ICG/NGI) – na experty z České 

geologické služby (ČGS) tak, aby výsledky z programu rozvojové pomoci (mapy, zprávy, 

publikace...) mohly být implementovány cílovým skupinám s maximální efektivitou a aby 

přinášely praktický přímý prospěch společnosti. 

Tato analýza byla založena na základě společného hodnocení vybraných vzorků 

projektů rozvojové spolupráce ČGS, které se zabývaly přírodními hazardy a rovněž bylo 

přihlédnuto ke konsultacím s vybranými organizacemi v zemi příjemce pomoci. Analýza 

poskytuje základní vstupní informace pro tvorbu metodiky, která bude zaměřená na účinnější 

využívání výsledků geologických studií, zaměřených na predikci přírodních nebezpečí, 

organizacemi přijímajícími tuto pomoc. 

V úvodní fázi projektu a během Semináře I byl zhotoven celkový přehled ralizovaných 

projektů ČGS v Latinské Americe a byly definovány problémové části, které bylo nutno 

diskutovat a řešit. Pro způsob komunikace s vybranými oraganizacemi v zemích příjemce byly 

připraveny dva typy dotazníků: jeden pro spolupracující organizace, druhý pro cílové uživatele. 

Jedním z výstupů analýzy je rovnež seznam významných a důležitých organizací v 

přijimatelských zemích, který byl zhotoven během jednání s jejich zástupci. Následně bylo v 

Nikaragui a Kostarice v rámci semináře II jednáno s celkem 48 osobami. Všechny shromážděné 

informace byly využity a zhodnoceny při sumarizaci této analýzy.  
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2 Přehled relaizovaných projekt ů 

 

2.1 Projekt rozvojové spolupráce České republiky RP/6/2007 „Regionální 

geologický výzkum pro definici a predikci p řírodních nebezpe čí v centrální 

části St řední Ameriky“ 

 

2.1.1 Nikaragua, centrální a severní část země. Pacifická oblast  
 

Období implementace projekt ů 

Projekty v pacifické oblasti 1997 – 2001. Projekty v centrální a severní části země  2002 

– 2006 a 2007 – 2009. Projekty zaměřeny na oblasti v okolí větších měst. 

 

Záměry,  cíle a metodika 

Hlavním záměrem je identifikace, lokalizace, specifikace a popis rizik, vyplývajících 

z geologické stavby oblasti, a případně návrh predikce. Výsledné texty a mapy jsou založeny na 

předchozím novém dokumentovaném geologickém mapování, geomorfologické analýze, 

strukturní analýze příp. IG výzkumu. 

 

Definice p říjemce 

Prvním příjemcem je partnerská organizace Instituto Nicaragüense de Estudios 

Territoriales, Managua, odbor geofyziky. Ten zprostředkovává data buď částečně upravená 

nebo ve zjednodušené formě pro radnice určených měst a regionální zastupitele. Konečnou, 

cílovou skupinou příjemce jsou obyvatelé oblastí, ve kterých projekt působí. 

 

Výstupy projekt ů 

Výstupem jsou sety map 1:50 000: Mapa rizik, případně stabilit svahů a jejich 

udržitelnosti, Mapa geomorfologická, Mapa geologická, Mapa dokumentačních bodů, Mapa 

strukturní. Doprovodné texty ve formě vysvětlivek a zpracované výsledky analytiky. Digitální 

dokumentační deníky. 

 

 



 5

Způsob p ředání výstup ů příjemci 

Výstupy se „na klíč“ předávají partnerské instituci, formou prezentace a obvykle za 

účasti odborníků z dalších organizací v Nikaragui včetně zahraničních expertů. V prvních 

projektech, tedy do r. 2007, byly hotové výsledky prezentovány a předávány rovněž zástupcům 

radnic dotčených měst, představitelům regionů (provincií), Civilní obrany, armády apod. 

V hlavním městě byly organizovány vysvětlující prezentace na Ministerstvu zahraničí, Úřadu 

prezidenta, Ministerstvu životního prostředí a přírodních zdrojů MARENA, organizaci zabývající 

se přírodními riziky SINAPRED a dalších, vždy za přítomnosti zástupců medií. 

 

Další prezentace 

Kromě uvedených administrativních prezentací byly výsledky představeny na 

mezinárodních geologických a vulkanologických kongresech v Mexiku (konference Colima, 

2000, 2002, 2004),  Ecuadoru (kongres v Quitu, 2006),  Nikaragui (kongresy 1997, 2005), Chile 

(kongresy v Pucónu 2005 a Puerto Varas 2002),  Německu (konference v Kielu, 2006) a 

Kostarice (kongres v San José, 2008). 

 

Zpětná kontrola implementace projekt ů 

Zpětná kontrola implementace předaných výsledků nikaragujským příjemcům je 

limitovaná, roční projekty vždy končí předávkou. V některých případech jsou dostupné 

informace o  využití zmíněny v médiích (o výzkumu po hurikánu Mitch 1998, o predikci 

zemětřesných pohybů na zlomech kaldery Apoyo 1999, o významu objevu přírodního kaňonu 

Somoto). Stává se, že výsledky, zejména mapy, jsou v partnerské organizaci modifikovány a 

vydávány za výsledek výzkumu místních profesionálů anebo, v horším případě, za výsledek 

činnosti zahraničních geologických skupin (např. Německa). Z české strany není možná 

průběžná kontrola vzhledem k neúčasti vedoucího projektu nebo zodpovědného autora i po 

skončení ročních projektů. 
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2.1.2 Costa Rica, Cordillera Tilaran (Cerranías de Abangares, Montes de Oro). 
Miramar, Chapernal, Juntas (3 mapové listy v m ěřítku 1:50 000, rozloha 
území celkem 1500 km 2). 

 

Období implementace projekt ů 

2006 – rekognoskační etapa v oblasti Miramar (Jabonal), 2007 – list Miramar, 2008 – list 

Chapernal, 2009 – list Juntas 

Záměry,  cíle a metodika 

Cílem projektu je přispět ke zmírnění následků přírodních katastrof, které způsobují ztráty 

na lidských životech, majetku, sociální struktuře a ekologii postižených oblastí. V krátkodobém 

resp. střednědobém důsledku to budou podkladu pro predikci rizikových situací. Cíle jsou 

v kontextu s dlouhodobými rozvojovými záměry oblastí. Terénní práce v období sucha v zemi 

přijímatele (celkem cca 120 pracovních dnů, cca 5-8 expertů) vycházející z předpřipravených 

dat DPZ. Jednotlivé tematické vrstvy jsou geologie (včetně tektonické stavby, petrografie a 

geochemie hornin), hydrochemické zhodnocení území, přírodní nebezpečí (sesuvy – záplavy – 

eroze a agradace – kontaminace – poddolování) a studie ložiskových indicií. Zpracování v ČR 

(laboratorní analýzy, plnění databází, zkreslení map, sestavení zpráv.  

Definice p říjemce 

MINAET (Ministerio del Ambiente Energía y Telecomunicaciónes) – sekce DGM 

(Dirección de Geología y Minas), Apdo. 10104, San José. V zastoupení ředitele José Francisco 

Castro M., a viceředitelky Marléne Salazar. 

 

Výstupy projekt ů 

Textová zpráva – popis metod DPZ, tektonické stavby území, petrografie hornin, 

geochemie hornin, hydrogeologické zhodnocení území, geologické nebezpečí, ložiska 

nerostných surovin, metodika zpracování GIS. 

Mapové přílohy - Geologická mapa v M 1:50 000 (1500 km2); Mapa dokumentačních 

bodů M 1:50 000; Mapa geologického nebezpečí M 1:50 000 (náchylnosti svahů k sesouvání – 

záplavy - kontaminace); Inventarizační mapa svahových deformací 1:25 000 (vybrané území 

cca 500 km2); Mapa ložiskových indicií (vybrané území cca 500 km2). 
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Způsob p ředání výstup ů příjemci 

Předání všech mapových výstupů, zprávy a všech databázových záznamů proběhne 

oficiální cestou až v polovině dubna 2010 na MINAET San José, Costa Rica. Doposud byly 

provedeny pouze 2 informační presentace na MINAET – za účasti expertů z UCR, ICE, 

MINAET, aj. 

 

Další prezentace 

IX. středoamerický geologický kongres a IV. národní geologický kongres v San José 

(2008) – presentace dostupných výsledků – přednášky a postery. 

 

Zpětná kontrola implementace projekt ů 

Prozatím žádná není (viz bod způsob předání). 

 

2.1.3 El Salvador, hlavní m ěsto San Salvador 
 
Období implementace projekt ů 

2007 – 2009 

Záměry,  cíle a metodika 

Zpracování specielních studií za účelem vytvoření základní geovědní databáze pro 

definici, predikci a případnou redukci impaktu přírodního nebezpečí na území hlavního města 

San Salvador. Exodynamická analýza vývoje reliéfu; geomorfologické, geologické, 

inženýrskogeologické mapování, geostatistická analýza dat s vysvětlujícími texty a důkladnou 

databází v GIS 

Definice p říjemce 

Příjemcem jsou dvě organizace: Plánovací úřad hlavního města San Salvador OPAMSS 

(Oficina de Planificación de Área Metropolitana de San Salvador) a Geologická služba 

v organizaci SNET (Servicio  Nacional de Estudios Territoriales). 
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Výstupy projekt ů 

Výstupem jsou tématické mapy s vysvětlujícími texty a digitální databází: 

- Geomorfologická mapa hlavního města San Salvadoru v měřítku 1:25 000 (ve spolupráci 

s evropským projektem FORGAES); Mapa náchylnosti ke svahovým pohybům hl. města San 

Salvador v měřítku 1:25 000; Mapa hlavních morfostruktur a jejich vztah k seismicitě hlavního 

města San Salvadoru v měřítku 1:25 000; Základní geologické mapování v jižní části hlavní 

města San Salvadoru v oblasti Cordillera de Balsamo v měřítku 1:25 000; Základní zhodnocení 

situace pro rozvoj aplikovaných disciplín jako je inženýrská geologie, geotechnika, mechanika 

hornin a zemin ap. vzhledem k jejich důležitosti pro řešení geologického ohrožení hlavního 

města san Salvador; Geostatistická analýza polytématických dat. 

Způsob p ředání výstup ů příjemci 

Výstupy byly zpracovány ve spolupráci s příjemci a každý výstup byl prezentován 

veřejnosti ve formě .ppt prezentace s následnou diskuzí. Hlavní výsledky byly předány 

v digitální i tištěné formě. Hlavními spolupracovníky za příjemce byli:  Ing. Alexander José 

Chavez Hernandéz z OPAMSS a Mc. Walter Hernandéz z organizace SNET. 

 

Další prezentace 

Výsledky výstupů byly též prezentovány pro starosty městských částí (municipalidades) 

na COAMSS (Consejo de Alcaldes de Área Metropolitana de San Salvador), na Universitě A. 

Eisteina (Universidad de A. Eistein) v San Salvadoru, ASIA (Asosiación Salvadoraña de 

Ingeneros y Arquitectos). 

 

Zpětná kontrola implementace projekt ů 

Na doporučení  OPAMSS jsou tři mapové výstupy součástí vyhlášky: „Decreto No 4 – 

Reformas al Reglamento a la Ley de Desarrollo y Ordenamiento territorial del Área 

Metropolitana de San Salvador y de los Municipios Aledaños“, které vydal COAMSS (Consejo 

de Alcaldes de Área Metropolitana de San Salvador) v roce 2008.  

Ing. Alexander José Chavez Hernandéz z OPAMSS  získal státní doktorantské stipendium 

České republiky a v současné době studuje na Stavební fakultě ČVUT v Praze. 

 



 9

2.2 Projekt rozvojové spolupráce České republiky č. RP/5/2007 „výzkum a 

průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek  v povodí řeky 

Piura a Chira ke snížení environmentálních faktor ů omezující sociální a 

ekonomický rozvoj regionu.” 

 

2.2.1 Peru, severní Peru, Región Piura 
 

Období implementace projekt ů 

2007 – 2009 

Záměry,  cíle a metodika 

Záměrem projektu jsou návrhy opatření vedoucí k eliminaci přírodních rizik zabraňujících 

rozvoj daného území. Dílčí cíle projektu jsou: zhodnocení zranitelnosti středního a dolního toku 

řek Piura a Chira přírodními riziky spojenými  především s fenoménem El Niňo; vytvoření 

návrhu na eliminaci následků přírodních rizik a zhodnotit možnosti využití povodňových vod; 

zhodnotit hydrogeologické podmínky dané oblasti a vytvořit návrh na zefektivnění využívání 

stávajících zdrojů podzemní vody a prospekce zdrojů nových; zpracování specielních studií za 

účelem vytvoření základní geovědní databáze pro definici, predikci a případnou redukci impaktu 

přírodního nebezpečí na území dolních toků alochtónních řek Chira a Piura v Sechurské poušti. 

Geomorfologické, geologické, hydrogeologické a  inženýrskogeologické specielní studie; 

geostatistická analýza polytématických dat s vysvětlujícími texty a důkladnou databází v GIS 

 

Definice p říjemce 

Příjemcem je Regionální vláda Regionu Piura zastoupená Odborem životního prostředí 

a přírodních zdrojů (Gerencia de Medio Ambiente y Recursos Naturales), která má na starost a 

řídí problematiku přírodního nebezpečí a ochranu přírodních zdrojů. 

 

Výstupy projekt ů 

Výstupem jsou tématické mapy s vysvětlujícími texty, specielní studia s digitální databází: 

Geomorfologická mapa území Dolní Piury a Chiry v měřítku 1:100 000; Rajonová 

inženýrsko geologické mapa  Dolní Piury a Chiry v měřítku 1:100 000; Mapa využití území a 
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vymezení rizikových oblastí; Popis charakteru povodí a charakteristika hlavních rizikových 

procesů; Analýza hydrologických extrémů; Studie protipovodňových opatření; Hydrogeologická 

studie území; Geostatistická analýza polytematických dat; Databáze v GIS. 

Způsob p ředání výstup ů příjemci 

Výstupy jsou zpracovány ve spolupráci s příjemci a každý výstup je prezentován 

veřejnosti ve formě powerpointové prezentace s následnou diskuzí. Hlavní výsledky budou 

předány v digitální i tištěné formě. Dílčí výsledky jsou předávány průběžně, aby mohly ihned 

sloužit při rozhodování státní správy. Hlavními  spolupracovníky za příjemce jsou  Ing. Augusto 

Zegarra Peralta a Ing. Lorenzo Salazar Chavesta. 

 

Další prezentace 

Výsledky výstupů jsou průběžně též prezentovány pro starosty a šéfy obcí a větších 

správních celků (municipalidades) a  na Universidad National de Piura,  Univesidad de Piura, 

Asosiacion de Injeňeros Peruanos. Prezentace výsledků na XIII Latin-American Geological 

Congress / XIV Peruvian Geological Congress. 

 

Zpětná kontrola implementace projekt ů 

Průběžné využívání výsledků při rozhodování státní správy, sestavování územních plánů 

celého regionu i dílčích částí a  při  realizaci projektů, např. při budování dopravní infrastruktury. 

Výsledky přímo využívají  orgány regionální vlády v Piuře.  
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2.3 Tabulka projekt ů realizovaných v Nikaragui a Kostarice v rámci ZRP 

Č.  Rok  Oblast  Realizáto ři (zde participující) Typ zranitelnosti  

Nicaragua  

1  1997  Managua  Petr Hradecký, Jiří Šebesta  Zlomy, exodynamická rizika  

2  1998  Granada, 
Masaya  

Petr Hradecký, Jiří Šebesta  Seismicita, exodynamická rizika  

3  1999  Chinandega – 
Casita  

Petr Hradecký, Jiří Šebesta  Vulkanická a exodynamická 
rizika – sesuvy   

4  2000  Leon, La Paz  Petr Hradecký, Jiří Šebesta, 
Petr Kycl  

Seismicita, vulkanismus, 
exodynamická rizika,  

5  2001  Apoyeque, 
Cosigüina  

Petr Hradecký, Jiří Šebesta, 
Petr Kycl  

Vulkanická a seismická rizika  

6  2002  Matagalpa  Petr Hradecký, Jiří Šebesta, 
Petr Kycl  

exodynamická rizika – sesuvy a 
záplavy  

7  2003  Jinotega  Petr Hradecký, Jiří Šebesta, 
Petr Kycl a Vladimir Žáček  exodynamická rizika - sesuvy  

8  2004  Somoto  Petr Hradecký, Jiří Šebesta, 
Petr Kycl a Vladimir Žáček  

exodynamická rizika – sesuvy, 
seismicita  

9  2005  Ocotal  Petr Hradecký, Jiří Šebesta, 
Petr Kycl a Vladimir Žáček  

exodynamická rizika - sesuvy, 
seismicita 

10  2006  Estelí  Petr Hradecký exodynamická rizika - sesuvy  

11  2007  Boaco, Sta Lucía  Petr Hradecký exodynamická rizika - sesuvy  

12  2008  Boaco, Sebaco  Petr Hradecký a Vít Baldík  exodynamika – sesuvy, záplavy  

13  2009  Jalapa  Petr Hradecký a Vít Baldík  exodynamika – sesuvy, záplavy 

Costa Rica  

14 2006 Miramar Petr Kycl, Vladimír Žáček, 
Petr Mixa 

exodynamická rizika – sesuvy, 
záplavy, kontaminace, eroze 

15 2007 Miramar 
Petr Kycl, Vladimír Žáček, 
Petr Mixa 

exodynamická rizika - sesuvy, 
záplavy, kontaminace, eroze 

16 2008 Chapernal 
Petr Kycl, Vladimír Žáček, 
Petr Mixa 

exodynamická rizika - sesuvy, 
záplavy, kontaminace, eroze 

17 2009 Juntas Petr Kycl, Vladimír Žáček, 
Petr Mixa 

exodynamická rizika - sesuvy, 
záplavy, kontaminace, eroze 
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3 Seminá ř I 

3.1 Rozvrh aktivit – Seminá ř I 

8.3. – 12.3. 2010 Dopolende Odpoledne 

Pondělí Přílet – José Cepeda, Bjorn 
Kalsnes 

• Presentace aktivit ČGS a 
ICG/NGI 

• Diskuze nad programem 
workshopu  

• Diskuze nad realizací projektu 

Úterý  Shrnutí realizovaných projektů 
ČGS – jejich presentace 
formou .ppt presentací ICG 

Diskuze o problémech zjištěných při 
realizaci dřívějších projektů, zkušenosti 
ICG  

Středa  Poznámky ICG k 
presentovaným dokumentům a 
a informacím 

Presentace struktury ČGS – návštěva 
jednotlivých oddělení 

Čtvrtek  Příprava struktury zprávy Příprava na Workshop II 

o Organizace, které budou 
navštíveny a dotazovány 

o Příprava dotazníku 

o Logistika 

Pátek Shrnutí, pracovní plán na 
nadcházející období projektu 

Ostatní záležitosti, odlet 
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3.2 Technický dokument NGI – Podklady pro I. worksh op v Praze 

 

3.2.1 Úvod 

Tento dokument vznikl kompilací dostupných materiálů na NGI, které mohou být 

uplatnitelné v průběhu realizace I. workshopu v Praze v březnu 2010 a dále v následujícím 

průběhu celého projektu. 

Soupis klíčových aspektů stejně jako soupis publikací připravený International Centre for 

Geohazards (ICG) mohou být využitelné při diskusích obou partnerů a důležité pro zjištění typu 

a způsobu spolupráce na tomto projektu. 

3.2.2 Klíčové aspekty k diskusi b ěhem workshop 
 

1. Jaký je hlavní zájem spolupráce? 

a. Pomáhat jiným? 

b. Učit se od jiných? 

c. Učit se od jiných – pomáhat jiným? 

d. Atd. 

2. Měřítko kooperace: 

a. Institucionální rozměr: jeden příjemce nebo vícero partnerů příjemce (nezávislý 
nebo propojený). 

b. Geogarfický rozměr – cílová poloha: místní, komunální, regionální (v jedné zemi), 
národní, regionální (více sousedních zemí). 

c. Vědní rozměr: jeden vědní obor nebo mutli-vědní. 

d. Časový rozměr: založený na jedné události nebo spojitý. 

3. Typ výsledků: 

a. Měřitelný (materiální): technické práce, databáze, mapy, aj. 

b. Neměřitelný (nemateriální - duševní): zlepšování organizačních schopností 
partnerů (běžná komunikace, rozhodování, aj.), posilování organizačních 
jednotek. 

4. Jak můžeme zjistit potřeby cílových skupin? 
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5. Vlastnosti partnera: 

a. Postavení partnera v projektu: 

i. Chod a řízení projektu (jsme začleněni jako rovnocenný partner nebo jen 
doporučujicí subjekt)? 

ii. Zahrnutí partnera při formulaci projektu? 

iii. Přínos dat a informací? 

iv. Přínos při tvorbě technických výsledků? 

v. Příjemce výsledků projektu? 

vi. Ověřování výsledků projektu? 

vii. atd. 

b. Technické kompetence. 

i. Geovědní 

ii. Projekční 

iii. Sociální 

iv. GIS 

v. Etc. 

c. Prostředky (možnosti) partnera. 

d. “Decision-maker” - určení rozhodovacího práva. 

e. Schopnost prosadit změny. 

f. Vystaven vlivu společných iniciativ z řady spolupracujících agentur. 

g. Ohroženost krátkodobými cykly závislými na střídání politických stran. 

h. Privátní nebo soukromá sféra: 

i. Schopnosti státní instituce? 

ii. Možnost volby privátních firem: všeobecně síť universit, atd. 

iii. Atd. 

i. Je partner systémově propojen s jinými organizacemi v regionu nebo jde o 
zastřešující organizaci? 
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6. Administrace projektu (přijímání financí od spolupracující agentury): 

a. Bilaterální: sdružení (JICA, USAID) 

b. Vícestranný: partner – byrokratická organizace v cílové zemi (např. administrace 
projektu prostřednictvím CEPREDENAC) 

c. Atd. 

7. Způsoby šíření a distribuce výsledků. 

a. Články do publikací 

b. Články z konferencí 

c. Semináře 

d. Mapy 

e. Institucionální zprávy 

f. Průvodce 

g. Webové stránky 

h. Etc. 

8. Udržitelnost výsledků: 

a. Zajistit odpovídající distribuci  

b. Zplnomocnění výsledků partnerem (spojené s postavením partnera) 

c. Použití/tvorba mezinárodních úložišť dat a infomací (CRID: 
http://www.crid.or.cr/crid/ing/index_ing.html) 

d. Atd. 

9. “Spin-off” vztahy (delimitace): s UN, EU, Světová banka, etc. 

10. Současné zkušenosti ICG ve vybraných případech: 

a. Využití RECLAIMM v kombinaci s pracemi Grazielly Devoli a J. M. Cepedy jako 
ukázka zkušeností ze Střední Ameriky. 

b. Využití projektu “South-east Asian” (alespoň jeden projekt zahrnující multi-
hazardy: tsunami, sesuvy, aj.) 

c. Další 

 



 16

 

3.3. Seznam prezentací – seminá ř I 

 

NGI nabízí optimální řešení pro průmysl a společnost Jose Cepeda 

ICG –Mezinárodní Centrum pro Geohazardy - přehled Jose Cepeda, Bjorn 
Kalsnes 

Geologický výzkum rizik v oblastio Cordillera de Tilarán Petr Kycl 

Projekty v Nikaragui 1997 – 2009, spolupráce s INETERem Petr Hradecký 

Charakteristika a problematika rizik sesuvů vyvolaných dešti José Cepeda 

Projektové aktivity  ČGS ve Střední Americe 1997-2009  Petr Hradecký 

Zranitelnost a katastrofy přírodního původu a  strategie jejich 
redukce v horních částech říčních pánví  Chira y Piura 

Jiří Šebesta, Tomáš Hroch 

Česká spolupráce v Salvadoru Jiří Šebesta 

Výsledky projektu “Zvyšování vzdělání v oblasti výzkumu 
sesuvných rizik ve Střední Americe ” (RECLAIM) 

Jose Cepeda, Bjorn 
Kalsnes 

Metamorfní vývoj hornin v kontaktní aureole batholitu Dipilto David Buriánek 
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4 Seminá ř  II 

4.1. Programy seminá ře 

Seminá ř II – detailní program pro Nikaraguu 

 pond ělí úterý st ředa čtvrtek 

Skupina A  

 

9:00 
Návštěva   
GEONICA 

(Guillermo 
Chávez) 

 

SkupinaB 

 

9:00 

EU 

a.m. Úvod 

 

 

Týdenní plán 

11:00 Odbor GIS – 
zkušenosti s daty 
projektu (Alex) 

 

Zhodnocení projektů 
a diskuse 

Skupina A 

 

7:00 – 9:00  

cesta do 
Matagalpy 

 

11:00 Návštěva 
míst (rizika), 
identifikovaných  

radnicí  

 

Diskuse 

INETER 

8:00-10:00 

 

Souhrn z 
předchozích 
dnů 

 

10:00-12:00 

Prezentace 
shrnutí (AM, 
FS, AA) 

Skupina A 

 

Přehled 
projektů 

 

Hodnocení 
projektů a 
diskuse  

Skupina B 

 

2:00  

DIPECHO 

(PH, IS, 
PM) 

2:00  

 

SINAPRED  

(Félix Hernández)  

 

Shrnutí hodnocení 

Projekty 2002, 
2008 

Diskuse o 
projektech. 

Dotazníky. 

Závěrečná 
diskuse. 

15-17:00 návrat 

Skupina B 

 

5:00-11:00 

Honduras 
(COPECO 

DEFOMIN) 

PK, VZ, 
PM 

 

Radnice 
San 
Marcos 

p.m. 

Logistické aspekty\ 
celého týdne 

PK, JS, AA 

AA bude kontaktovat 

starostu na zítřek  

Pozvání starosty k 
závěrečné diskusi 

Potvrzena schůzka s Iván 
Guerrero 

2:00 – 4:00 

 

Diskuse o 
budoucích 
projektech, 
různé 
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Seminář II – detailní program pro Kostariku 

 

 pondělí úterý středa čtvrtek 

a.m. DGM  

 

( 8:30 až 12:00)  

3  zpracované 
dotazníky od 
partnerů: 

Zhodnocení třech 
ročních projektů a 
perspektivy dalších 
společných projektů 

UCR  

 

( 8:30 až 10:00 a 10:30 až 
12:00) O účasti studentů 
UCR na projektech  DGM, 
ověření a zjištění potřeb a 
zájmu univerzity, 
perspektivy budoucích 
projektů. 

Radnice Miramar 

 

2 dotazníky vypracované 
finálními uživateli 

 

José Miguel Díaz (oblast 
územního plánování, 
působí v privátní 
společnosti v  San José, 
spolupracuje s radnicí 
Miramar). 

p.m. CNE  

(14:00 do 16:00):  

Zjišťování potřeb 
CNE,  perspektivy 
budoucí spolupráce 

Velvyslanectví České 
republiky ( 14:00 až 
17:00).  

Předmět schůze: 
zhodnocení projektu ČGS 
v celé Střední Americe. 
Velvyslanec připomněl 
priority ČR pro obdobné 
projekty ve Střední 
Americe: Nikaragua, 
Salvador.    

ICE,  

 

6:00 až 20:00 

 Návštěva v instalacích 
Geotermálního projektu 
Miravalles (na  vulkánu 
Miravalles, na svazích 
Cordillera Tilarán) - v 
části oblasti ČGS 
pracovala). 

Čas strávený na schůzi 
3-4 hodiny 

 

  

Terénní rekognoskace 
části zpracovaného území 

 

 

4.2. Seznam p řednášek- seminá ř II 

Název přednášky Prezentace 
kde 

Prezentováno kým 

Geologický výzkum rizik v oblasti listů topografických 
map 3246 II Miramar, III Chapernal, IV Juntas 

DGM, CNE Petr Kycl 

Geologie na listech Miramar, Juntas y Chapernal ICE Vladimír Žáček 
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4.3. Seznam kontakt ů v institucích navštívených v rámci II. Seminá ře ve Střední 

Americe (20. květen – 5. červen 2010) 

Č.  Jméno Funkce Instituce  Zem ě Email  

1  Mr. Herman 
Rosa 
Chávez  

Ministr  Ministerstvo 
životního 
prostředí a 
přírodních 
zdrojů (MARN)  

Salvador  despacho@marn.gob.sv  

2  Ms. Ana 
Deisy 
López 
Ramos  

Ředitel Národní 
služba pro 
teritoriální 
studie (SNET)  

Salvador  dlopez@marn.gob.sv  

3  Mr. Manuel 
Díaz  

Ředitel 
geologie  

SNET  Salvador  mdiaz@marn.gob.sv  

4  Ms. 
Margarita 
Minero  

CEO  Kancelář pro 
městské 
plánování 
metropolitního 
území San 
Salvador 
(OPAMSS)  

Salvador  direccion@opamss.org.sv  

margarita.minero@opamss.or
g.sv  

5  Ms. Celina 
Cruz  

Asistentka 
manažera 
(náměstek 
ředitele)  

(OPAMSS  Salvador  celina.cruz@opamss.org.sv  

6  Ms. 
Angélica 
Muñoz, 
MSc  

Manažérka 
(ředitelka 
odboru 
geofyziky) 

Nikaragujský 
institut 
teritoriálních 
studií 
(INETER) 

Nicaragua  angelica.munoz@gf.ineter.gob
.ni  

7  Mr. Antonio 
Álvarez, 
MSc  

Vedoucí 
oddělení  
geologie  

INETER  Nicaragua  antonio.alvarez@gf.ineter.gob.
ni  

8  Ms. Marisol 
Echaverry 
López  

Geoložka, 
oddělení 
geologie  

INETER  Nicaragua  marisol.echaverry@gf.ineter.g
ob.ni  
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9  Mr. 
Guillermo 
Chávez  

Geolog  Nikaragujská 
geotermální 
společnost 
(Enel Geonica)  

Nicaragua  mcastillog@hotmail.com  

10  Mr. Alex 
Castellón 
Meyrat  

Koordinátor 
odboru GIS  

INETER  Nicaragua  alex.castellon@gf.ineter.gob.ni  

casteyrat@hotmail.com  

11  Mr. Norwi 
Acosta  

Geograf, 
odbor GIS  

INETER  Nicaragua  norwinacosta@yahoo.es  

norwinacosta@hotmail.com  

12  Ms. Cinthia 
González 
Pérez  

Geografka, 
odbor GIS 

INETER  Nicaragua  ccgp.08@gmail.com  

cgp_04@hotmail.com  

13  Mr. Felix 
Adán 
Hernández 
Bucardo  

Vedoucí 
kanceláře 
Výkonného 
sekretáře 

Národní 
system pro 
prevenci. 
sledování  a 
upozorňování 
na dopady 
přírodních 
katastrof 
(SINAPRED)  

Nicaragua  fhernandez@sinapred.gob.ni  

14  Mr. 
Eduardo 
Escobar  

Konzultant 
projektu 
DIPECHO-
CRIC 

Radnice 
Matagalpa 

Nicaragua  eescobargarc@yahoo.com  

  

15  Mr. Dorien 
Hamguien 
Zeledón  

Územní 
plánování 

Radnice 
Matagalpa 

Nicaragua  rhguienz@hotmail.com  

16  Dr. Wilfried 
Strauch 
(Mr.)  

Seismolog  Federální 
institut pro 
nauky o zemi 
a přírodní 
rizika (BGR)  

Nicaragua  

Německo 

wilfried.strauch@yahoo.com  

17  Mr. José 
Francisco 
Castro 
Muñoz  

Ředitel Ředitelství 
geologie a 
dolů (DGM)  

Costa 
Rica  

papico@costarricense.cr  

papico52@gmail.com  
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18  Ms. 
Marlene 
Salazar 
Alvarado, 
MSc  

Zástupce 
ředitele 

DGM  Costa 
Rica  

marsa007@hotmail.com  

marsa007@costarricense.cr  

19  Ms. Ana 
Sofía 
Huapaya  

Koordinátor 
těžby 

DGM  Costa 
Rica  

shuapaya@geologos.or.cr  

sofiah@costarricense.cr  

20  Mr. Óscar 
A. Lücke  

Vedoucí 
oddělení 
prevence a 
sledování 

Národní 
komise pro 
prevenci rizik a 
mimořádné 
situace 

 (CNE)  

Costa 
Rica  

olucke@cne.go.cr  

21  Ms. Joanna 
Méndez 
Herrera  

Geolog  CNE  Costa 
Rica  

joannamendezh@gmail.com  

22  Ms. Daniela 
Herra 
Herrera  

Geolog CNE  Costa 
Rica  

dherra@cne.go.cr  

23  Mr. Ignacio 
Chaves 
Sala  

Geolog CNE  Costa 
Rica  

ichaves@cne.go.cr  

24  Mr. Sergio 
Sánchez C.  

Geolog   CNE  Costa 
Rica  

ssanchez@cne.go.cr  

25  Mr. Hugo A. 
Sánchez S.  

Geolog   CNE  Costa 
Rica  

hsanchez@cne.go.cr  

26  Mr. Guido 
Matamoros  

Geolog   CNE  Costa 
Rica  

gmatamoros@cne.go.cr  

27  Mr. Rolando 
Mora 
Chinchilla, 
MSc 

Ředitel 
katedry 
geologie 

Universita  
Costa Rica 
(UCR) 

Costa 
Rica  

rmorach@gmail.com  
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28  Mr. Mario 
Arias S.  

Ředitel centra 
pro výzkumy 
v 
geologických 
vědách  

UCR  Costa 
Rica  

marioa@geologia.ucr.ac.cr  

29  Mr. 
Mauricio 
Mora F.  

Ředitel 
Centroameric
kého 
postgraduální
ho kurzu 
geologie  

UCR  Costa 
Rica  

mauricio.mora@ucr.ac.cr  

30  Mr. Luis 
Obando A.  

Koordinátor 
pro petrografii 
a geochemii 

 Costa 
Rica  

lobando@geologia.ucr.ac.cr  

31  Mr. Gerardo 
J. Soto  

Geolog  UCR – 
Kostarický 
institut pro 
elektrickou 
energii (ICE)  

Costa 
Rica  

katomirodirguez@yahoo.com  

32  Mr. 
Giovanni 
Peraldo H.  

Přednášející  UCR  Costa 
Rica  

gperaldo@geologia.ucr.ac.cr  

33  Mr. Gino 
González I.  

Student  UCR  Costa 
Rica  

ginovolcanico@gmail.com  

34  Mr. Pavel 
Procházka  

Velvyslanec Velvyslanectví 
České 
republiky v 
San José 

Costa 
Rica  

sanjose@embassy.mzv.cz  

35  Mr. Ivan 
Dubovický  

Velvyslaneck
ý rada v San 
José 

Velvyslanectví 
České 
republiky v 
San José 

Costa 
Rica  

ivan_dubovicky@mzv.cz  

36  Mr. Eddy 
Sánchez R.  

Geolog-
Geochemik  

ICE  Costa 
Rica  

esanchezr@ice.go.cr  

37  Mr. 
Fernando 
Molina Z.  

Geolog  ICE  Costa 
Rica  

fmolina@ice.go.cr  
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38  Mr. 
Leonardo 
Solís S.  

Geolog, 
oblast 
geochemie   

ICE  Costa 
Rica  

leonardofab@gmail.com  

39  Mr. Hugo 
Fajardo T.  

Geolog  ICE  Costa 
Rica  

hfajardo@ice.go.cr  

40  Mr. 
Dagoberto 
Herrera C  

Geolog-
Geofyzik  

ICE  Costa 
Rica  

dherrera@ice.og.cr  

41  Mr.Eduardo 
Vega  

Geolog  ICE  Costa 
Rica  

evegaz@ice.go.cr  

42  Mr. Álvaro 
Jiménez 
Cruz  

Starosta Radnice 

Montes de Oro  

Costa 
Rica  

alcalde.montesdeoro@ice.co.c
r  

alcalde.montesdeoro@hotmail
.com  

43  Ms. Andrea 
Bolaños 
Calderón  

Architekt  Radnice 

Montes de Oro 

Costa 
Rica  

andreabo82@yahoo.es  

44  Ms. 
Floribeth 
Rojas 
Campos  

Inženýr  Radnice 

Montes de Oro 

Costa 
Rica  

frojasc23@hotmail.com  

45  Mr. Gustavo 
Torres 
Fernández  

Zpravodaj Radnice 

Montes de Oro 

Costa 
Rica  

tavotf@hotmail.com  

46  Mr. Víctor 
Cortés V.  

Inspektor Radnice 

Montes de Oro 

Costa 
Rica  

-  

47  Mr. José 
Miguel Díaz 
Miranda  

Geolog  GAPRO S.A.  Costa 
Rica  

diaz.josemiguel@gmail.com  

48  Mr. Rolando 
Marín 
Monge  

GIS 
specialista 

GAPRO S.A.  Costa 
Rica  

rolmarin@gmail.com  
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4.4. Seznam osob, které odpovídaly na dotazníky 

Jméno instituce 
Příslušnost 
(viz poznámky 
na závěr) 

Antonio Álvarez  INETER CP 

Marisol Echaverry INETER CP 

Marta Navarro INETER CP 

Wilfried Strauch INETER od 1992 do 2008 CP 

Graziella Devoli INETER od 1999 do 2003 CP 

Graziella Devoli 
2003 – 2008: PhD student, University of Oslo; 2008-2009: 
NGI, Norway 

EU 

Guillermo Chávez GeoNica EU 

Sofía Huapaya DGM - MINAET CP 

Gino González Ilama Univerzita Costa Rica CP 

José Miguel Díaz 
Miranda 

GAPRO, S.A. EU 

 

pozn:  CP – partnerská organizace 

           EU – konečný uživatel 
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4.5. Příklady dotazník ů 

Dotazníky pro partnerskou organizaci:  

Zjišt ění názor ů organizací ve St řední Americe, které se podílely na projektech České 
geologické služby ( ČGS)                                                                                                                

 

Zadání: laskavě vyplňte následující dotazníky tak, že vyberete  jednu z šesti možností souhlasu 
nebo nesouhlasu  a  pokud to uznáte za vhodné, doplňte váš komentář k jednotlivým sloupcům. 

 

Příklad:  

      
Zcela  
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani souhlas, 
ani 
nesouhlas 

Souhlasím Zcela 
souhlasím 

Tato 
položka 
není 
relevantní k 
zadání 
projektu 

 

Dotazník k projektu “GEOLOGICKÝ  VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V ZEMÍCH STŘEDNÍ 
AMERIKY 

 

1. Formulace projektu odpovídala potřebám a zájmům mé organizace. 

      
Zcela  
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani souhlas, 
ani 
nesouhlas 

Souhlasím Zcela 
souhlasím 

Tato 
položka 
není 
relevantní k 
zadání 
projektu 

 

Komentáře 
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2. Formulace projektu brala v úvahu zkušenosti a předchozí znalosti v oblasti výzkumů 
(např. existující mapy, dřívější výzkumy apod.). 

      
Zcela  
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani souhlas, 
ani 
nesouhlas 

Souhlasím Zcela 
souhlasím 

Tato 
položka 
není 
relevantní k 
zadání 
projektu 

 

Komentář:  

 
 
 

 
 

 

3. Technický personál (geologové, inženýři apod.) z mé organizace se aktivně účastnili při 
formulaci technických aspektů v přípravě projektu 

      
Zcela  
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani souhlas, 
ani 
nesouhlas 

Souhlasím Zcela 
souhlasím 

Tato 
položka 
není 
relevantní k 
zadání 
projektu 

 

Komentář:  

 
 
 

 
 

 

 

4. Realizace projektu byla v souladu s jinými projekty s obdobnou tématikou, které byly již 
splněny anebo současně probíhaly v mé organizaci  
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Zcela  
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani souhlas, 
ani 
nesouhlas 

Souhlasím Zcela 
souhlasím 

Tato 
položka 
není 
relevantní k 
zadání 
projektu 

 

Komentář:  

 
 
 

 
 

 

5. Technický personál (geologové, inženýři atd.) mé organizace byl aktivně zapojen do 
technických aspektů při realizaci projektu 

      
Zcela  
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani souhlas, 
ani 
nesouhlas 

Souhlasím Zcela 
souhlasím 

Tato 
položka 
není 
relevantní k 
zadání 
projektu 

 

Komentář:  

 
 
 

 
 

 

6. Projekt přispěl ke zvýšení technických znalostí mé organizace v rámci institucionální 
úrovně. 

      
Zcela  
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani souhlas, 
ani 
nesouhlas 

Souhlasím Zcela 
souhlasím 

Tato 
položka 
není 
relevantní k 
zadání 
projektu 
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Komentář:  

 
 
 

 
 

 

7. V současné době v mé organizaci existuje alespoň jeden odborník se znalostmi  
odborné metodiky, která byla použita v projektu a se znalostmi projektových propduktů.  

      
Zcela  
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani souhlas, 
ani 
nesouhlas 

Souhlasím Zcela 
souhlasím 

Tato 
položka 
není 
relevantní k 
zadání 
projektu 

 

Komentář:  

 
 
 

 
 

 

8. V mé organizaci jsou produkty projektu k dispozici buďto v tištěné nebo elektronické 
formě a dostupné pro místní odborníky. 

      
Zcela  
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani souhlas, 
ani 
nesouhlas 

Souhlasím Zcela 
souhlasím 

Tato 
položka 
není 
relevantní k 
zadání 
projektu 

 

Komentář:  
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9. V mé organizaci jsou produkty projektu k dispozici buďto v tištěné nebo elektronické 
formě pro uživatele jiných organizací (konzultanti, nevládní organizace, jiné organizace, 
veřejnost obecně). 

      
Zcela  
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani souhlas, 
ani 
nesouhlas 

Souhlasím Zcela 
souhlasím 

Tato 
položka 
není 
relevantní k 
zadání 
projektu 

 

Komentář:  

 
 
 

 
 

 

10. Produkty projektu jsou užívány technickým personálem mé organizace. 

      
Zcela  
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani souhlas, 
ani 
nesouhlas 

Souhlasím Zcela 
souhlasím 

Tato 
položka 
není 
relevantní k 
zadání 
projektu 

 

Komentář:  

 
 
 

 
 

 

11. Produkty projektu jsou užívány konečnými uživateli mimo moji organizaci (konzultanti, 
nevládní organizace, jiné organizace, veřejnost obecně). 

      
Zcela  
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani souhlas, 
ani 
nesouhlas 

Souhlasím Zcela 
souhlasím 

Tato 
položka 
není 
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relevantní k 
zadání 
projektu 

 

Komentář:  

 
 
 

 
 

 

12. Doplňte laskavě komentáře k jiným aspektům které se vám zdají důležité ve vztahu ke 
zkušenostem vaší organizace s projektem ČGS. 
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Dotazník kone čného uživatele: 

Výzkum názor ů pro kone čné uživatele produkt ů projektu České geologické služby ( ČGS). 

Zadání: laskavě vyplňte následující dotazníky tak, že vyberete  jednu z šesti možností souhlasu 
nebo nesouhlasu  a  pokud to uznáte za vhodné, doplňte váš komentář k jednotlivým sloupcům 

Příklad: 

       
Zcela  
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani souhlas, 
ani 
nesouhlas 

Souhlasím Zcela 
souhlasím 

Tato 
položka 
není 
relevantní k 
zadání 
projektu 

 

K produktu.  <NÁZEV PRODUKTU  (MAPA, ZPRÁVA, INFORMACE, ATD.)>: 

 

1. Produkty používají názvy, terminologii, symbologii atd. běžné v profesionální praxi. 

      
Zcela  
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani souhlas, 
ani 
nesouhlas 

Souhlasím Zcela 
souhlasím 

Tato 
položka 
není 
relevantní k 
zadání 
projektu 

 

Komentář:  

 
 
 

 

2. Produkt je k dispozici a přístupný odpovídající formou. 

      
Zcela  
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani souhlas, 
ani 
nesouhlas 

Souhlasím Zcela 
souhlasím 

Tato 
položka 
není 
relevantní k 
zadání 
projektu 

 



 32

Komentář:  

 
 

 

3. Obsah výsledků projektu je v souladu s ostatními kartografickými produkty, případně se 
studiemi, které jsou pro dané regiony k dispozici. To se týká typu projekce, měřítka, symbologie, 
terminologie atd. 

      
Zcela  
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani souhlas, 
ani 
nesouhlas 

Souhlasím Zcela 
souhlasím 

Tato 
položka 
není 
relevantní k 
zadání 
projektu 

 

Komentář:  

 
 
 

 

4. Veškeré informace, které poskytuje produkt projektu, jsou užitečné pro mojí 
profesionální praxi. 

      
Zcela  
nesouhlasím 

Nesouhlasím Ani souhlas, 
ani 
nesouhlas 

Souhlasím Zcela 
souhlasím 

Tato 
položka 
není 
relevantní k 
zadání 
projektu 

 

Komentář:  

 
 
 

 

5. Prosím, uveďte další aspekty, které považujete za důležité vzhledem k vaší  zkušenosti 
s uvedeným produktem projektu ČGS. 
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5. Seminá ř III 

Seminář III proběhl v ústředí  NGI  v  Oslu od pondělí, 20., do pátku,  24. září 2010.  Seminář 
měl v jednacím programu tři hlavní cíle: 

a. Podpořit aktivní diskusi mezi experty NGI a ČGS o výsledcích zhodnocení projektu 
ČGS, provedeného během Semináře II. NGI připravil zprávu, ve které jsou zpracovány 
body hodnocení a představeny hlavní zjištěné výsledky. 

b. Zahrnout experty NGI v jejich širokém profesionálním záběru a znalostí typů projektů  do 
metodiky  předávání informací pro zajištění a podporu expertů České geologické služby 
k přípravě příslušné metodologie ke společným projektům v rozvojových zemích. V 
tomto semináři vystoupilo celkem 12 expertů NGI. Tito experti mají extensivní zkušenosti 
v těchto oblastech: Přírodní rizika, Technologie pro životní prostředí, Laboratorní 
technologie (geotechnické a environmentální), Geografické informační technologie 
(GIT), Geofyzikální metody pro výzkum rizik, Inženýrská geologie, Mechanika hornin a 
Projekty výzkumu přírodních nebezpečí ve Střední Americe a  v Asii. Spolupráce České 
geologické služby s Norským geotechnickým institutem se realizovala prostřednictvím 
diskusí a návštěv v geotechnických a environmentálních  laboratořích NGI. 

c. Připravit metodologii pro kooperační projekty v rozvojových zemích. Tato metodologie 
byla připravena společně experty ČGS a NGI. Metodologie je prezentována ve zvláštním 
dokumentu nazvaném “Metodologie postupů k dosažení výkonnějšího využití výsledků 
geologických studií přírodních geohazardů organizacemi, které z těchto studií  obdrží 
prospěšná data”. 

 

Následující tabulka představuje program jednání III. Semináře: 

Čas Pondělí 
20.9. 

 Úterý 21.9.  Středa 22.9.  Čtvrtek 23.9.  Pátek 24.9.  

Místn. 3 Jih  4 Sever  4 Sever  3 Jih  4 Sever  

9-9,30   Úvod NGI K
jH

 

Prezentace: Inž. 
geologie a 
Mechanika hornin 

R
O

I 

Příprava 
návrhu 
dokumentu 

 Diskuse o 
budoucí 
spolupráci 
ČGS-NGI 

P
N

aB
G

K
 

9,30-
10 

  Úvod NGI P
N

a 

Prezentace: Inž. 
geologie a 
Mechanika hornin 

R
O

I 

Příprava 
návrhu 
dokumentu 

 Diskuse o 
budoucí 
spolupráci 
ČGS-NGI 

P
N

aB
G

K
 

10-
10,30 

  Úvod Dpt. Přír. 
rizik 

E
H

 

Zkušenosti NGI ve 
Střední Americe 

H
H

e 

Zkušenosti 
NGI v Asii 

R
K

B
 

Diskuse o 
budoucí 
spolupráci 
ČGS-NGI 

P
N

aB
G

K
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10,30-
11 

   Diskuse, 
přestávka 

 Zkušenosti NGI ve 
Střední Americe 

H
H

e 

Zkušenosti 
NGI v Asii 

R
K

B
 

Diskuse o 
budoucí 
spolupráci 
ČGS-NGI 

P
N

aB
G

K
 

11-
11,30 

 

  Úvod 
Environment. 
technologie 

K
P

l 

Diskuse a 
zhodnocení práce 
ČGS ve Střední 
Americe 

 Příprava 
návrhu 
dokumentu 

 Závěrečná 
schůze 

B
G

K
 

11,30-
12 

  GIS metodika 
pro přír. rizika 

E
gS

,B
G

K
 

Diskuse a 
zhodnocení práce 
ČGS ve Střední 
Americe 

 Příprava 
návrhu 
dokumentu 

 Závěrečná 
schůze 

B
G

K
 

12-
12,30 

  Oběd NGI  Oběd NGI  Oběd 
v Univerzita 
Oslo 

 Oběd NGI  

12,30-
13 

  Oběd NGI  Oběd NGI  Oběd UO  Oběd NGI  

13-
13,30 

  Návštěva lab. a 
knihovny 

K
jH

 
Návštěva Lab. 
životního prostředí 

A
P

 

Návštěva 
v Odboru 
geologických 
věd,UO 

 Volný čas  

13,30-
14 

  Návštěva lab. a 
knihovny 

K
jH

 

Příprava 
metodologie pro 
ČGS s asistencí 
NGI 

 Návštěva 
v Odboru 
geologických 
věd, UO 

 Volný čas  

14-
14,30 

  Geofyzikální 
metody pro 
geohazardy 

S
aB

, B
G

K
 

Příprava 
metodologie pro 
ČGS s asistencí 
NGI 

 Návštěva 
v Odboru 
geologických 
věd, UO 

 Volný čas  

14,30-
15 

  Prezentace ČGS 
– hlavní cíle a 
očekávání pro 
další projekt 

B
G

K
 

Příprava 
metodologie pro 
ČGS s asistencí 
NGI 

 Návštěva 
v Odboru 
geologických 
věd, UO 

 Volný čas  

15-
15,30 

  ČGS – 
poznámky 
k předchozím 
seminářům 

B
G

K
 

Pokračování prací 
(polovina) 

B
G

K
 

Návštěva 
v Odboru 
geologických 
věd, UO 

 Volný čas  

15,30-
16 

  Diskuse o cílech 
tohoto projektu 
(příprava na 
středu) 

B
G

K
 

Příprava 
metodologie pro 
ČGS s asistencí 
NGI 

 Návštěva 
v Odboru 
geologických 
věd, UO 

 Volný čas  

16-
16,30 

Uvítací 
setkání 

JM
C

 

      Volný čas  

16,30-
17 

Program 
na týden 

JM
C

 

      Volný čas  
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6. Zhodnocení  

6.1.  Metodika hodnocení 

 

Norský Geotechnický Institut (NGI) připravil dva typy dotazníků: jeden pro zaměstnance 

partnerských institucí a druhý pro konečné uživatele. Každá položka v dotazníku je uvedena 

větou, která vyžaduje  definovanou odpověď od “Zcela souhlasím” až do “Zcela nesouhlasím” (5 

stupňů celkem), a je zmíněna i možnost “Nelze aplikovat do zaměření projektu”. Navíc, každá 

osoba, která odpověděla na dotazník, měla možnost se vyjádřit ke každé položce a rovněž 

uvést svůj komentář nebo připomínky v rubrice na konci dotazníku. Dotazníky byly předány 

osobám z institucí, navštívených během Semináře II – rovněž byly zaslány E-mailem.  

Je nutno zmínit se o tom, že tyto hodnotící odpovědi jsou výlučně názory dotazovaných 

osob na projekty ČGS a jejich produkty.  

Dotazníky pro partnerské instituce hodnotily tři aspekty projektu: formulaci, realizaci a 

použití výsledků. 

Dotazníky pro konečné uživatele zahrnuje tři hlavní aspekty výsledků projektu: 

slučitelnost s existujícími poznatky a daty, praktické využití výsledků a dostupnost produktu. 

 Dotazníky jsou k dispozici jako příloha projektu. 

 

6.2.  Hlavní výsledky hodnocení 

 

Důležité je předem upozornit na to, že odpovědi na otázky dotazníků by měly být 

posuzovány opatrně, a to z těchto důvodů:  

• Osoby odpovídající na dané dotazníky mají různý stupeň informací o českém 

projektu a zúčastnily se ho v různé době a s různým stupněm zapojení (to 

znamená, že některé osoby se aktivně a průběžně podílely na aktivitách 

projektu, zatímco někteří se podíleli jen sporadicky).  

• Zatímco některé osoby měly přehled o spolupráci s ČGS celých 13 let trvání 

projektu, někteří poznali spolupráci jen v několika málo letech prací.  

• Rozdíly v odborném zázemí a zkušenostech dotazovaných osob zřejmě ovlivnily 

jejich názory na projekt.  NGI mohla konstatovat, že osoby se solidním zázemím 

ve znalostech geovědních oborů a s několikaletými zkušenostmi v oboru měly 

celkově pozitivní názory na projekt České geologické služby.  
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Na základ ě interpretace výsledk ů hodnocení byly zástupci NGI vybrány následující 

hlavní aspekty: 

a) Hlavní názor je, že projekty ČGS přinesly  velmi užitečné výsledky pro partnerské 

instituce a konečné uživatele v zemích příjemce. Základní a tématické mapy 

sestavené během projektu obsahují významná data a informace pro praktické 

využití.  

b) Ve stadiu formulace projektu byly odpovídajícím způsobem vzaty do úvahy zájmy 

a potřeby partnerských institucí.  

c) Minimum základních technických schopností a zkušeností spolupracovníků z 

partnerských institucí se zdá být hlavním aspektem pro zabezpečení důkladného 

a aktivního zařazení těchto techniků během realizace projektu.  

d) Systematické vzdělávání technického personálů partnerských institucí může čelit 

překážkám v případě, když je vysoká mobilita školených techniků – fluktuace.  

e) Rozšiřování a poskytování mapových produktů partnerskou organizací nemá být 

jen na papíře a v grafických kopiích, ale rovněž ve vektorové a rastrové formě, 

která může být přímo užívána softwarem GIS. Je samozřejmé, že tyto aspekty 

úzce souvisí politice předávání a poskytování materiálů ze strany partnerské 

instituce.  

f) Zřejmě bude žádoucí zahrnutí více než jedné partnerské organizace do 

projektové realizace, aby byla lépe zajištěna udržitelnost, kontinuita a pokračující 

rozšiřování projektových produktů a technických kapacit. 

g) Partnerská instituce i organizace uživatele projevily zájem a vyjádřily potřebu 

realizace nových projektů pro zhotovení základních a tématických map dalších 

regionů dotčených zemí anebo map rozdílných měřítek. 

 

Národní a institucionální politika mezinárodní kooperace přijímacích zemí se během let 

spíše  zaměřuje na vzdělávání technického personálu a na rovnocenné rozdělení kapacit při 

spolupráci. Tato fakta musí být brána v úvahu při formulaci nových projektů. 
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7. Příloha 1 – fotografie ze seminá řů 

 
Seminář I – Praha  

 
Česká Ambasáda v San José – s Velvyslancem Mr. P. Procházkou (vpravo uprostřed) 
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ICE – projekr geotermální elektrárny – využití geologických podkladů 
 

 
San Marcos de Colón – jednání se zástupci místní samosprávy o možné realizaci 

projektu. 

 


