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Milí čtenáři,

tento úvodník se rodí v okamžicích, kdy s nadějemi i obavami 
vyhlížíme magické datum 20. prosince 2013. Na tento den Rada pro 
výzkum, vývoj a inovace, jež je odborným a poradním orgánem vlády 
České republiky, bohužel již po několikáté odložila svoje rozhodnu-
tí ohledně aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných 
periodik (rozuměj seznamu úředně uznaných odborných časopisů). 
Rozhodnutí to bude klíčové, byť si úřední uznání spojujeme spíše 
s Haškovým vojákem Švejkem a zcela jiným kvalitativním, či lépe 
řečeno diskvalifikačním kritériem, a seznamy knih a periodik v nás 
evokují v první řadě Index libri prohibitorum.

Fascinováni postmoderními romány Srba Milorada Paviće jsme 
dospěli k zjištění, že podobně jako jeho proslulý Chazarský slovník, 
který nabízí variantu pro muže a variantu pro ženy, musíme i my 
předložit čtenářům dvě alternativy rozuzlení příběhu: jednu pro opti-
misty a druhou pro škarohlídy. 

Varianta optimistická:
Rada rozhodla zařadit časopis Porta Balkanica na seznam od-

borných periodik, což znamená odměnu pro naše autory ve formě 
cenných bodů do databáze RIV, bez kterých český vědec jako by 
ani nebyl. Pro redakční radu to znamená závazek dál pracovat na 
zkvalitnění časopisu, jehož atraktivita pro potenciální pisatele z řad 
akademiků a pracovníků vědeckovýzkumných institucí zařazením na 
zmiňovaný seznam pochopitelně vzroste.

Varianta pesimistická:
Rada rozhodla, že náš časopis na seznam odborných periodik 

nepatří, což znamená, že přispěvatelé za své články nezískají žádné 
body a byť by byly sebelepší, zůstanou bez patřičného ohodnocení 
ve spletitém labyrintu metodiky hodnocení vědy a výzkumu v ČR. 
Redakční rada časopisu se proto již dříve dohodla, že pokud dojde 
na tuto nepříznivou variantu, v dobrém se rozloučí se svými čtenáři 
a číslo časopisu Porta Balkanica, které právě držíte v rukou, bude 
zároveň číslem posledním. Redakce časopisu v takovém případě své 
úsilí přetaví v jiné a v tento okamžik asi smysluplnější projekty.

Která z uvedených možností je v této chvíli aktuální a platná, je tře-
ba hledat na naší webové stránce nebo na našem profilu na sociálních 
sítích Facebook a Twitter, kde se dozvíte to, co my můžeme při psaní 
těchto řádků jen předvídat.

Děkujeme Vám za neutuchající přízeň!

Redakční rada časopisu Časopis vychází s dotační podporou  
Jihomoravského kraje.


