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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
Vážení čtenáři, 
 

dostáváte do rukou první číslo nového ročníku, v pořadí již sedmého, vědeckého 
recenzovaného časopisu The Science for Population Protection a druhého ročníku jeho 
změněné formální i obsahové podoby. V druhé polovině roku 2014 došlo k významným 
změnám v jeho pozici na národní i evropské úrovni. 

Především na základě nové žádosti a následně usnesení Rady pro výzkum, vývoj a 
inovace byl náš časopis opět zařazen na Seznam neimpaktovaných periodik vydávaných 
v České republice, platný pro rok 2015. 

Mnohem významnějšího úspěchu bylo dosaženo ve snaze o zařazení do některé 
z evropských databází. Na samém konci loňského roku byl náš časopis zařazen do databáze 
ERIH PLUS, což nepochybně zvýší hodnocení příspěvků a zájem autorů o dopisovatelskou 
činnost. 

Ke zvýšení mezinárodní prestiže časopisu byl jeho vědecký poradní panel rozšířen 
o mezinárodní odborníky, kterými jsou prof. Alasdair Blair, Univerzita De Montfort (Velká 
Británie), prof. Jonathan Davies, Univerzita De Montfort (Velká Británie), prof. Lee Miles, 
Univerzita Loughborouhg (Velká Británie), Dr. Richard Teeuw, Ph.D., Univerzita Portsmouth 
(Velká Británie), Dr. Norman Cheung, Univerzita Kingston (Velká Británie), Dr. Daniela 
Lamberts, Univerzita ozbrojených sil v Mnichově (SRN), Walter Rankin, Ph.D., Univerzita 
pokračujících studií v Georgetownu (USA), Dr. Hirokazu Tatano, Univerzita v Kyoto 
(Japonsko), Arnold M. Howitt, Ph.D., Ústav pro demokratické správy věcí veřejných a inovací 
(USA) a prof. Dr. Ortwin Renn, Univerzita ve Štutgartu (SRN). Všichni noví členové 
vědeckého poradního panelu obdrželi jmenovací dekrety podepsané generálním ředitelem 
HZS ČR. 

Jsem přesvědčen, že toto reprezentativní doplnění vědeckého poradního panelu našeho 
časopisu přispěje významnou měrou k dalšímu zvýšení jeho úrovně. 

Chtěl bych zdůraznit, že hlavním cílem vydávání časopisu je podílet se na vytváření 
prostoru pro formování vědecké diskuze o otázkách, souvisejících s bezpečností státu a 
ochranou obyvatelstva (ochrana před živelními pohromami, závažnými haváriemi a 
antropogenními mimořádnými událostmi) a také vytvářet platformu pro prezentaci nových a 
inovativních poznatků a přístupů, získaných v rámci bezpečnostního výzkumu. Rád bych 
dopisovatelům, recenzentům a všem, kteří se podílí na realizaci našeho společného cíle a také 
na propagaci a popularizaci časopisu, poděkoval za vynaložené úsilí a vyjádřil přesvědčení, že 
tak společně budeme činit i nadále. 
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