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Editorial
Když před dvěma lety nastupovala do funkce šéfredaktorky Mezinárodních vztahů
Lucie Königová, přála si, aby se jí i nadále podařilo udržet trend, který časopis zahájil
pod vedením jejího předchůdce, Petra Druláka. Jejím hlavním cílem tak bylo dosažení
růstu kvality příspěvků, publikovaných v časopise. Kromě toho chtěla usilovat o to, aby
Mezinárodní vztahy ke svým čtenářům promlouvaly co nejjasněji a nejsrozumitelněji,
rozvíjely svébytnou českou terminologii a staly se četbou nejen pro úzký okruh expertů. Pohled na čísla minulých dvou ročníků ukazuje, že se jí podařilo jejích cílů dosáhnout. Lucie Königová předává svému nástupci fungující recenzovaný časopis, který
v České republice představuje nejdůležitější fórum pro publikaci výsledků tuzemského
výzkumu mezinárodních vztahů.
V kvantitativním smyslu došlo během posledních dvou let k nárůstu nákladu a počtu stran i zveřejňovaných článků. K této expanzi nedošlo však na úkor kvality obsahu, neboť ve stejném období rostl také zájem autorů v časopise publikovat. Mezi nimi
se zvýšil počet studentů postgraduálního studia, kteří do českých mezinárodních vztahů přinášejí nové perspektivy a poznatky získané během studijních pobytů v zahraničí. Čtvrtletník si mezi českými i dalšími středoevropskými výzkumníky a akademiky
vydobyl velmi dobrou reputaci. Dokladem toho je bezmála devadesát textů, které
byly v tomto období zaslány do recenzního řízení. Z nich pak téměř polovina nebyla
přijata k publikaci nebo nebyla dotažena do publikovatelné verze. Relativně vysoký
počet odevzdaných textů v kombinaci s precizní prací šéfredaktorky, jejích spolupracovníků a stále se rozšiřujícího okruhu recenzentů pomohl etablovat Mezinárodní
vztahy jako kvalitní odborné fórum.
Stále ve větší míře se na stránkách časopisu objevují originální výsledky samostatné
výzkumné práce, které naplňují přísná kritéria teoreticky a metodologicky fundovaného empirického výzkumu. Takovým příspěvkům budou Mezinárodní vztahy i nadále
velmi otevřeny. Časopis se v českých podmínkách cíleně věnuje budování teoretických
základů disciplíny mezinárodních vztahů, bez nichž nemůže empirický výzkum smysluplně existovat. Teorie mezinárodních vztahů představovala v minulých dvou letech
největší skupinu publikovaných příspěvků, následoval ji výzkum evropské integrace
a jejích dopadů, což je v souvislosti s naším nedávným vstupem do Evropské unie pochopitelné. Třetí oblastí výzkumu ve smyslu jejího početního zastoupení byla bezpečnostní studia.
Čtvrtletníku se také podařilo stát se skutečně živým fórem pro výměnu názorů. To
dokládá především speciální číslo, věnované epistemologii a metodologii společenských věd, publikované v létě roku 2006 v reakci na polemiku, jež byla na stránkách
časopisu zveřejněna v roce 2005. Toto zvláštní číslo dosvědčuje nejen schopnost časopisu stimulovat podnětnou diskuzi, ale též rostoucí připravenost českých sociálních
vědců reflektovat východiska svých disciplín. Mezinárodní vztahy tak v posledních
dvou letech zrcadlily stále se zlepšující stav českých společenských věd, který se odráží také v tom, že jednotliví výzkumníci jsou stále ve větší míře schopni publikovat své
výsledky v zahraničních recenzovaných periodicích.
Jako nastupujícímu šéfredaktorovi mi nezbývá než si přát, aby pozitivní trend pokračoval i do budoucna. Spolu s tím se budu snažit dále časopis otevírat novým tématům, která se doposud na jeho stránkách objevovala jen v omezené míře. Mezinárodní
vztahy by se tak chtěly stát platformou rozvíjejících se tuzemských rozvojových studií,
výzkumu transnacionálního aktivismu ve všech jeho podobách, dopadů migrace a dalMEZINÁRODNÍ VZTAHY 1/2007
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ších oblastí, které jsou pro studium mezinárodních vztahů relevantní. Časopis se bude
dále snažit rozšiřovat svou síť recenzentů a využívat autorského potenciálu všech výzkumných pracovišť, která by mohla přispět k jeho obsahu. Teoretická pluralita a dialog různých perspektiv by se tak měly stát hlavním poznávacím znamením dalších let
existence čtvrtletníku.
Ondřej Císař
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