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Vážení a milí, čtenářky a čtenáři, autorky a autoři,  

dostáváte do rukou letošní první číslo Filosofického časopisu. Hodně se v něm mluví 
o ponožkách děravých či zalátaných, nehoršeme se, především se zde totiž přemýšlí 
o vztahu lidského vědomí k různorodému a měnlivému světu zkušenosti. Vidíme, jak 
se z děr a trhlin vyloupne hegelovský princip negativity a z látání se stává navazování, 
propojování a, nebál bych se říci, smíření, někdy vratké, určitě dočasné, ale vždy nějak 
sjednocující ve světě, který je stále jiný. Pro filosofii zjevně ani látání různobarevných 
ponožek není bez významu a zajímavosti. Filosofický časopis je pochopitelně zaujat též. 
Avšak žádné látání, chceme rozumně uvažovat o změnách, kterým jsme vystaveni, 
na které reagujeme a které chceme využít ku prospěchu našeho časopisu – a třeba při 
tom i zacelit nějakou tu vlastní mezeru, se kterou se potýkáme jako čtenáři, jako autoři, 
jako přemýšliví lidé.
 Dvě věci jsou při tom zjevně na pořadu dne – anglické jehly a digitální nitě. Kdo by 
rozporoval, že poznání překračuje hranice a vzdělanost roste se vzájemnou výměnou 
názorů? A právě angličtina je v současnosti jazykem mezinárodní vědy.  Narůstá tedy 
vnější i vnitřní tlak psát a publikovat v anglickém jazyce. Filosofický časopis je ovšem zá-
roveň časopis národní v dobrém slova smyslu, který slouží české filosofické obci v její 
pluralitě a otevřenosti. K jeho tradici patří, že povzbuzuje diskuse, které rozšiřují domá-
cí obzory, a učí nás myslet ve vztahu k tomu, co se děje ve světě. Stále větší váhu má při 
tom včasnost a volná přístupnost poznatků, argumentů a polemik. Tištěné texty mají 
pořád své kouzlo, ale elektronická média jsou pohotovější a nabízejí takřka okamžitě 
svobodnou výměnu názorů. Filosofický časopis věrný své národní tradici proto pocho-
pitelně poskytuje jak značný prostor mezinárodní spolupráci, tak také usiluje o rychlejší 
digitální dostupnost. Redakce našeho časopisu pod vedením Jamese Hilla začala měnit 
věci v tomto směru. Rád bych předchozímu šéfredaktorovi poděkoval za vše, co pro 
Filosofický časopis udělal, a jenom doufám, že se nám na to podaří dobře navázat.  
 Filosofický časopis vychází v českém jazyce šestkrát do roka, přičemž se zároveň 
vypisují konkurzy na mimořádná čísla, jež skýtají příležitost k posílení větších granto-
vých projektů a mezinárodní spolupráce. Myslím si, že bychom mohli z tohoto dosud 
spíše příležitostného rozdělení udělat pravidlo, a kdyby se potvrdil zájem o mimořád-
ná čísla v cizím, povětšinou anglickém jazyce, tak bychom mohli vydávat až čtyři roč-
ně.  V takovém případě bychom vzhledem ke kapacitám redakce uvažovali o zvýšení 
právě jejich periodicity, zatímco z české verze Filosofického časopisu by se stal čtvrt-
letník. Nadto bychom se rádi také přihlásili k otevřenému přístupu ve sdílení informa-
cí. Již nyní jsou na webu Filosofického časopisu volně přístupné všechny recenzované 
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příspěvky starší než dva roky, ostatní pak okamžitě po zveřejnění tištěné verze. Chtěli 
bychom ale postoupit v tomto směru dále a získat status OAJ (Open Access Journal), 
takže všechny příspěvky, včetně recenzovaných, by okamžitě po svém zveřejnění byly 
přístupné i v elektronické podobě. Domnívám se, že je to cenná služba pro autory i čte-
náře, která povzbudí zájem o publikování ve Filosofickém časopise.  S tím souvisí ješ-
tě řada dalších změn, které je zde zbytečné podrobně rozepisovat. V každém případě 
bude třeba upravit webovou stránku časopisu, což lze mimo jiné potenciálně využít 
i k tomu, že se rozšíří oblast informací, které by se zde daly najít. Předpokládám, že 
by členy filosofické obce mohly zajímat například informace o konferencích, worksho-
pech a třeba i volných místech na pracovištích. Pokud se podaří najít efektivní způsob, 
jak tyto informace sbírat, budeme je rádi zveřejňovat na naší webové stránce. 
 Jak je vidět, chystáme řadu změn, ale žádnou revoluci, spíše reformu. Smyslem toho 
všeho je, aby se zvýšil zájem autorů publikovat ve Filosofickém časopise, aby se jejich 
články snáze a rychleji dostaly ke čtenářům – a ti se těšili na další publikace. Filosofický 
časopis nepochybně má svoji mnohobarevnou nezalátanou tradici. Dlouhý čas už slouží 
filosofické obci a doufám, že v tom bude úspěšně pokračovat. 
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