
Announcement: The Czech Journal of Political Science in English since 1/2014

Dear Authors, Dear Readers,

This year, the Czech Journal of Political Science celebrates twenty years of its existence. During that 
time, it has become a respected platform for Czech research in Political Science and has published 
contributions from most, if not all eminent political scientists on the domestic scene. However, papers are 
also published in English, whether of Czech or Slovak origin or from abroad. 

Now, we see internationalization as the main future goal of the journal. There is only one form of 
good science and its results should be accessible to as many readers as possible. However, it is clear 
that Czech is not, and will never be one of the main languages of international research. Therefore, if 
the Czech Journal of Political Science is to reach as wide a readership as possible, it must do so in the 
language understood by most potential readers – in short, English. Thus, the publisher of the Czech 
Journal of Political Science has decided that the Journal will be published only in English from No. 1, 
Vol. XXI (2014) onwards. The Editorial Board wants the journal to be more open not only to non-Czech 
authors but also to readers from abroad. In addition, the number of issues per year will be reduced to three 
(issues in February, June, and October). We still welcome articles covering Political Science in its broadest 
understanding including the disciplines of International Relations, European Studies, and Conflict Studies 
etc. We would like to encourage you to submit original research articles covering these topics as well as 
book reviews. 

As a consequence of the change described above, only articles written in English will be accepted for 
the peer-review process after 30/6/2013. Similarly, reviews will be written in English.

Let us also inform you about the new website of the Czech Journal of Political Science, which can be 
found at http://www.politologickycasopis.cz The website is so far only in Czech; however, we are working 
on its transformation into a fully-fledged English website. 

Yours sincerely
PETR KANIOK, Editor-in-Chief

VLASTIMIL HAVLÍK, Managing Editor

Vážení autoři, vážení čtenáři,

letošním ročníkem slaví Politologický časopis 20 let své existence. Za tuto dobu se stal respektovanou 
platformou českého politologického výzkumu, nejspíše jen stěží bychom našli předního domácího 
politologa, který v Politologickém časopise alespoň jednou nepublikoval. Své místo si v časopise našly 
také anglické texty, ať už domácích či zahraničních odborníků. 

Právě internacionalizaci vidíme jako cíl pro další období časopisu. Dobrá věda je jen jedna a je zjevné, 
že český jazyk nepatří k hlavním komunikačním nástrojům moderního výzkumu. Pokud chce Politologický 
časopis oslovit co nejširší čtenářskou a autorskou komunitu, musíte tak činit jazykem, jemuž její většina 
rozumí. Angličtinou.

Rozhodnutím vydavatele Politologického časopisu, kterým je Mezinárodní politologický ústav, bude 
letošní ročník časopisu poslední v českém jazyce. Od čísla 1 ročníku XXI (2014) bude časopis vycházet 
kompletně v anglickém jazyce, a to včetně recenzí. Počet čísel časopisu bude redukován na tři (únorové, 
červnové a říjnové). Veškeré zaslané texty budou samozřejmě i nadále recenzovány standardním 
dvojitým oboustranně anonymním recenzním řízením.

Z pohledu letošního ročníku platí, že redakce přijímá rukopisy v českém jazyce pouze do 30. června 
2013. Po tomto termínu budou přijímány pouze anglicky psané rukopisy. 

Na závěr úvodu k novému ročníku a změnám, které v Politologickém časopise nastanou, bychom rádi 
upozornili na nový web Politologického časopisu http://www.politologickycasopis.cz.

Srdečně,
Petr Kaniok, šéfredaktor

Vlastimil Havlík, výkonný redaktor


