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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
Vážený čtenáři, 
 

v první polovině letošního roku došlo k několika významným změnám, vztahujícím se 
k našemu vědeckému recenzovanému časopisu The Science for Population Protection. 

V rámci aktualizace „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných 
v České republice“ v roce 2013, projednané na 290. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a 
inovace, byl náš časopis, jako dlouhá řada jiných, vyřazen z tohoto Seznamu, zřejmě z důvodů, 
že plně neodpovídá profilu společenských a humanitních věd. Usnesení z výše uvedeného 
zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace však umožňuje žádat o nové zařazení příslušného 
periodika na Seznam v roce 2014, o což budeme usilovat. 

Bez ohledu na výše uvedené skutečnosti chceme uplatnit náš časopis v některé 
mezinárodní databázi. K tomu byla v uplynulém pololetí přijata řada organizačních i faktických 
opatření. Bylo rozhodnuto změnit periodicitu vydávání ze čtyř čísel za rok na dvě s tím, že 
v on-line verzi bude zveřejňována anglická mutace, zpočátku péčí Institutu ochrany 
obyvatelstva. Dále bylo změněno obsahové i formální uspořádání informační části časopisu a 
došlo k úpravě jeho profilu, který byl rozdělen na čtyři tematické okruhy, a sice: 
• Bezpečnostní prostředí a bezpečnostní politika 
• Ochrana obyvatelstva, krizové řízení a kritická infrastruktura 
• Vzdělávání v oblasti bezpečnosti 
• Bezpečnostní výzkum 

Další organizační změnou bylo vedle stávající redakční rady vytvoření vědeckého 
poradního panelu. V neposlední řadě jsme změnili vnější podobu listinné verze časopisu (první 
a čtvrtá strana obálky) a její formát (B5). Jazyk příspěvků zůstává nezměněn – čeština 
slovenština, angličtina, němčina a francouzština. Zde bych chtěl autory přispívající v českém 
nebo slovenském jazyce vyzvat, aby v rámci možností svoje příspěvky zasílali také v anglickém 
jazyce. 

Problémy s provozováním webových stránek z důvodu jejich napadání zahraničními 
hackery byly vyřešeny použitím nového odolnějšího redakčního systému. Česká i anglická 
verze 1. letošního čísla časopisu on-line je již na našich webových stránkách dostupná. 

Na 5. řádném zasedání Vědecké rady generálního ředitele HZS ČR, uskutečněné 
v únoru letošního roku, byli schváleni noví členové redakční rady, resp. vědeckého poradního 
panelu našeho časopisu, kterými se stali ředitel Institutu ochrany obyvatelstva plk. Ing. Mgr. 
Rostislav Richter (předseda redakční rady) a ředitel Ústavu ochrany před požáry a pohromami 
Stavební fakulty Miklose Ibla v Budapešti, Univerzity sv. Istvána v Gödöle prof. Dr. Béla 
Szakál, Ph.D. (člen vědeckého poradního panelu). 

Na závěr chci všem čtenářům, dopisovatelům i recenzentům poděkovat za jejich podíl 
na podpoře existence našeho časopisu a požádat i nadále o náklonnost vůči němu a vyjádřit 
přesvědčení, že se podaří v co nejkratší době vrátit náš časopis na národní Seznam a uplatnit ho 
v některé mezinárodně uznávané databázi. 
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