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EDITORIAL

Vážení čtenáři, vážené čtenářky, 

mám milou povinnost  představit  Vám nové recenzované periodikum ProInflow: 
Časopis  pro  informační  vědy.  Proč  nový  časopis  a  proč  časopis  recenzovaný? 
V České  republice  nám  doposud  chybí  recenzované  periodikum  zaměřené  na 
oblast  informačních věd.  Na počátku zrodu ProInflow byla právě touha skupiny 
magisterských  studentů  a  vyučujících  na  KISK  FF  MU  tento  prázdný  prostor 
zaplnit.  ProInflow  se  v uplynulých  měsících  rodilo  jako  projekt  v rámci 
Aplikačního semináře s cílem nabídnout prostor, v němž se (slovy studentů, kteří 
se o jeho vznik zasloužili) „vynikající myšlenky našich odborníků i studentů budou 
střetávat, aby zrodily nové poznání, aby posunovaly hranice našeho oboru“. 

Jsme na počátku, ale máme na co navazovat. Název časopisu odkazuje na portál 
Inflow.cz, který se za dva roky své existence stal zdrojem informací a inspirace pro 
obor informační studia a knihovnictví. Předponou Pro- chceme naznačit, že nyní 
míříme i  na další  cílovou skupinu – profesionály a vědecké pracovníky v oboru. 
I proto  jsme  zvolili  formát  recenzovaného  periodika.  Články  v ProInflow  jsou 
anonymně  oponovány  dvěma  nezávislými  recenzenty  a  před  publikováním 
upraveny dle jejich připomínek. 

ProInflow: Časopis pro informační vědy bude vycházet dvakrát ročně a bude vždy 
zaměřen  na  určité  téma  z oblasti  informační  vědy.  Tématem  prvního  čísla  je 
(mezi)oborová  spolupráce.  Do  recenzované  části  se  nám  podařilo  zařadit  jak 
příspěvek  zkoumající  spolupráci  uvnitř  oboru  samotného,  tak  článek,  který  se 
věnuje  spolupráci  mezi  obory.  V prvním z nich popisuje  Michal Lorenz výsledky 
výzkumu  postojů  zástupců  oboru  Informační  studia  a  knihovnictví  především 
k virtuální spolupráci a poodhaluje tak aktuální trendy v oboru. 

V druhém  článku  obhajuje  Věra Pilecká  předpoklad,  že  vzájemná  interakce 
informační  a kognitivní  vědy může být pro oblast  informačních studií  přínosná. 
Jak  trend  spolupráce  mění  informační  vědu  i  samotné  vědecké  publikování 
popisuje  emeritní  profesor  T. D. Wilson,  zakladatel  a  šéfredaktor  časopisu 
Information Research, ve své doposud česky nepublikované přednášce. 
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Editorial

V prvním editorialu se sluší poděkovat všem, kteří se na vzniku časopisu podíleli. 
V první  řadě  jsou  to  odborná  redakční  rada  časopisu,  ve  které  zasedají 
prof. Andrew  Lass,  M.A.,  Ph.D.,  PhDr.  Michal  Lorenz,  prof.  Ing.  Zdeněk 
Molnár, CSc.,  PhDr.  Jindra  Planková,  Ph.D.,  doc.  PhDr.  Jela  Steinerová,  PhD., 
doc.  Ing.  Martin  Šperka,  PhD.  a  Mgr.  Marek  Timko,  Ph.D.  Neméně  velké 
poděkování  si  zaslouží  studenti  oboru  ISK  z   Filozofické  fakulty  Masarykovy 
univerzity,  kteří  se  zasloužili  o  vznik  časopisu:  Bc.  Simona  Chudobová, 
Bc. Jaroslava  Králová,  Bc.  Simona  Stolařová,  Bc.  Tibor  Uhrín,  Bc.  Šimon  Vích 
a Bc. Adam Vtípil.  Děkujeme  též  prof.  Wilsonovi,  který  nám  poskytl  souhlas 
s překladem a publikováním své přednášky.

ProInflow  se  na  jaře  chystá  požádat  o  zařazení  na  Seznam  recenzovaných 
neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Držte nám palce (stejně jako my je 
držíme i našim zkušenějším kolegům a kolegyním z profesionálně staršího a více 
knihovnicky zaměřeného periodika Knihovna). 

Ladislava Suchá
šéfredaktorka
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