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Editorial
Čtvrtletník Mezinárodní vztahy je nejdéle soustavně vydávaným periodikem o mezinárodních vztazích v České republice. Možná to bude znít banálně, ale časopis Mezinárodní vztahy by nebyl ničím bez autorek a autorů publikujících v tomto časopise
a bez svých čtenářů. Jestliže dnes můžeme bez ostychu prohlásit, že časopis Mezinárodní vztahy představuje prestižní česko-slovenské médium, nabízející špičkové poznatky v oboru mezinárodní vztahy, neznamená to nic jiného, než že autorky a autoři článků do nich vložili maximum svých znalostí, píle a dovedností. Časopis by nebyl
ničím ani bez svých čtenářů – bez nich by totiž ztratil svůj smysl.
Posláním redakce Mezinárodních vztahů vždy bylo nabízet kvalitní službu. Chceme sloužit autorům, kteří jsou zároveň i čtenáři časopisu, a čtenářům, kteří jsou zároveň potenciálními autory článků. Autorům textů chceme nabídnout kvalitní a přínosné recenzní řízení, které je kombinací profesionální podpory našeho redakčního týmu,
pečlivého výběru recenzentů a v neposlední řadě i nezištné práce recenzentů, kritizujících a připomínkujících posuzovaný text. Chceme sloužit čtenářům. Ve všech stadiích
přípravy časopisu myslíme na to, že články v Mezinárodních vztazích bude číst čtenář, očekávající kvalitní odborné texty, které jsou však zároveň jasné a srozumitelné.
Texty, které jsou srozumitelné a přístupné nejen akademické komunitě, ale i zainteresovaným profesionálům z diplomatické služby, z vládních úřadů, z podnikatelské sféry či z nevládních organizací.
Časopis Mezinárodní vztahy je komunikačním médiem akademické komunity mezinárodních vztahů. Zprostředkovává výstupy vědecké činnosti jejích jednotlivých členů
a prostřednictvím recenzí informuje o nejnovějších knižních publikacích. Mezinárodní vztahy ale poskytují i prostor pro akademickou diskuzi o těchto výsledcích výzkumu ostatních badatelů a o knižních publikacích. Fundovaná a kultivovaná polemika
tvoří samotnou podstatu a předpoklad kvalitní vědy. Mezinárodní vztahy by měly nabízet na svých stránkách unikátní prostor pro takovou diskuzi i proto, že jde o platformu, sloužící česko-slovenské akademické komunitě jako celku a nikoli některé z jejích
institucí. Pro naplnění výše zmíněných funkcí (zprostředkování výstupů vědy i polemiku s nimi) nabízejí Mezinárodní vztahy portfolio pěti druhů autorských textů – stati,
konzultace, diskuze, recenzní eseje a recenze.
Oboustranně anonymní recenzní řízení časopisu Mezinárodní vztahy zajišťuje rovné šance pro zkušené badatele i pro mladé akademiky na počátku jejich kariéry. Akademická komunita není uzavřeným klubem, ale živým organismem, který se rozrůstá
o nové tváře. Redakce Mezinárodních vztahů vždy podporovala profesní růst mladých
akademiků svou otevřeností a vstřícností. Zároveň vždy podporovala růst mladých talentů i svou profesionalitou a přísností, jimiž se snaží maximalizovat šance mladého
autora v anonymním recenzním řízení a pod kritickým pohledem čtenářů našeho časopisu.
Jako člen minulých redakčních týmů bych rád využil této příležitosti a poděkoval
všem autorům za jejich čas, energii a osobní zaujetí pro vědu, které vložili do svých
článků v Mezinárodních vztazích. Rád bych poděkoval i desítkám recenzentů, kteří
zahaleni za roušku anonymity obětavě odvádějí svou práci a svým kritickým posudkem přispívají ke kvalitě časopisu. Recenzenti publikovaných článků svými připomínkami a podněty přispěli ke zvýšení kvality článku, jehož autora (v době psaní posudku) ani neznali. V neposlední řadě chci poděkovat i mému předchůdci na postu
šéfredaktora Ondřeji Císařovi za odkaz, který zavazuje.
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Jako nově pověřený šéfredaktor se těším na další setkání se stávajícími i novými
autory, recenzenty a čtenáři. Těším se na další setkání s osobnostmi české a slovenské
vědy a s jejich poznatky a myšlenkami, která byla vždy zajímavá a podnětná nejen pro
čtenáře, ale i pro mě osobně.
Vít Beneš
pověřený šéfredaktor
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