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V úvodníku k prvnímu číslu loňského ročníku Klaudyána jsem vyjádřil své rozpaky nad tím, 
že vychází se zpožděním. Založením optimista v mezích reality jsem vyslovil naději, že napříště 
již budeme vycházet ve stanovených termínech. Nestalo se. Je to ještě horší. A tak jsme 1. a 2. číslo 
ročníku 2009 museli spojit a letošní „dvojčíslo“ vydat až na samém sklonku roku. Vloni jsem také 
uvedl, že zřejmě hlavní příčinou nedostatku příspěvků je skutečnost, že až na dvě výjimky Rada vlády 
ČR pro vědu, výzkum a inovace (RVI) do seznamu asi 400 „bodovaných“ českých časopisů, 
nezařadila časopisy vydávané na internetu. Ediční činnost české vědy, jak vidno i věd sociálních 
a humanitních, a tím dílem i jejich vývoj, dnes již zcela ovládla scientometrie a v jejím důsledku 
všeobecná honba badatelů když ne za impakty, tak aspoň za body od RVI. Neboť čím více bodů, tím 
lepší věda. Kvantita poráží kvalitu. Za nekrolog vědce publikovaný v českém impaktovaném časopise, 
autor dostane více bodů než za monografii, k jejímuž napsání tudíž není motivován. Motivací vědce 
budiž napříště sběr „nejhodnotnějších“ čísel, nikoliv „výsledků“.  

Nevymlouvám se tím. Musíme se snažit dál, protože česká historická geografie 
a environmentální dějiny Klaudyána potřebují již jen proto, že jsme získali uspořádání 
15. mezinárodní konference historických geografů v Praze v roce 2012. Ve stejných prostorách 
v jakých jsme před šesti lety pořádali 2. mezinárodní konferenci Evropské společnosti 
pro environmentální dějiny. Moje „proroctví“ na konci editorialu k číslu 1/2008 se tudíž naplnila. 
Rozhodnutí 14. ICHG v Kjótu 2009 je pro nás nejen velkou ctí, ale i velkým závazkem, Česko je 
vedle environmentálních dějin i v případě historické geografie první z postkomunistických zemí, 
která pořádá její hlavní vědeckou konferenci, tentokráte světovou. 

Toto číslo Klaudyána přináší místo obvyklých aspoň tří článků pouze dva. Tématicky se však 
vymykají z běžného rámce. Jana Krčmářová, doktorandka Fakulty humanitních studií UK v Praze 
se v anglicky psaném příspěvku pokouší hledat vliv koncepce biofilie E. O. Wilsona 
na environmentální hnutí ve Spojených státech. Budeme tudíž s autorkou zvědavi na případné reakce 
kolegů zejména z USA. Tento příspěvek lze zařadit do tzv. třetí roviny výzkumu v environmentálních 
dějin, definované Donaldem Worsterem. Do historické geografie spadá tematicky článek Aleše 
Nováčka z PřF UK v Praze, ve kterém se zamýšlí nad současným stavem historické geografie v Česku. 

Zbývající část tohoto čísla má informativní charakter. Upozorňuji na recenzi práce čelného 
českého politologa (autora asi 20 knih) Oskara Krejčího o geopolitice středoevropského prostoru (její 
starší verze vyšla anglicky v USA). Ze „Zpráv“ si dovoluji poukázat zejména na ty, které se týkají 
průběhu a některých výsledků 1. mezinárodního kongresu environmentálních dějin, který se uskutečnil 
v srpnu letošního roku v Kodani. 

Nashledanou v lepších edičních časech! Hodně zdraví a zdaru v roce 2010 všem autorům 
a čtenářům Klaudyána přeje 

Leoš Jeleček (zástupce šéfredaktor) 


