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ÚVODNÍK: ČASOPIS MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY V ROKU 2013
EDITORIAL: THE JOURNAL IN 2013
Ľudmila Lipková 1 – Martin Grančay 2
Vážení čitatelia,
rok 2013 bol pre náš časopis
rokom pokroku. S cieľom zvýšiť kvalitu
publikovaných
statí
a
zaradiť
Medzinárodné
vzťahy
medzi
najvýznamnejšie časopisy vo svojom
odbore v strednej Európe rozhodol
vydavateľ o kompletnej zmene zloženia
redakčnej rady. Jej súčasných 23 členov
pochádza zo 14 štátov sveta a zahŕňa
najvýznamnejších
európskych
a v niektorých prípadoch aj svetových
odborníkov na medzinárodnú ekonómiu,
medzinárodné politické vzťahy, právo
a diplomaciu. Časopis bol následne
zaradený do viacerých významných
citačných databáz ako EconPapers,
Index Copernicus či Directory of Open
Access Journals. Azda najvýznamnejším
krokom bol podpis zmlúv s databázami
EBSCO a ProQuest, čím sa dosah
časopisu stal skutočne globálnym.

Dear readers,
2013 was a year of changes for
our Journal. With the aim to increase the
quality of published articles and to gain
the status of one of the most important
journals in its field in Central Europe,
the publisher decided to completely
revamp the Journal’s editorial board.
Today, 14 nationalities are represented
among the 23 editorial board members.
The board includes regionally and in
some cases also globally acclaimed
experts on international economics,
international
political
relations,
international law and diplomacy. The
Journal has been included in several
scientific databases, such as EconPapers,
Index Copernicus or the Directory of
Open Access Journals. Probably the
most important step for the Journal’s
future was signing of contracts with
EBSCO and ProQuest databases which
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V roku 2013 publikoval časopis
Medzinárodné vzťahy 35 vedeckých
statí, z toho 11 v kategórii pôvodné
vedecké články, 11 v kategórii diskusie a
13 prehľadov. Šesť z nich bolo
v anglickom jazyku. Okrem statí boli
publikované aj štyri ďalšie príspevky –
dve recenzie, jeden úvodník a jedna
informácia. Na príspevkoch sa podieľalo
40 rôznych autorov z 11 inštitúcií zo
6 štátov sveta. Do redakcie bolo v roku
2013 celkom zaslaných 52 statí. Z nich
bolo 21 publikovaných, 7 bude
publikovaných v roku 2014, 23 bolo
zamietnutých a o jednej stati ešte nebolo
rozhodnuté. Podiel zamietnutých statí
dosiahol 44 %.
V roku
2014
plánujeme
pokračovať v trende zvyšovania kvality
publikovaných statí a nárastu počtu
citácií časopisu. Aby sme dosiahli náš
cieľ zaradiť Medzinárodné vzťahy do
najvýznamnejších citačných databáz, už
od tohto čísla môžete postrehnúť
niekoľko zmien. Azda najviditeľnejšia je
zmena úpravy časopisu. Rozhodli sme sa
prispôsobiť formátovaniu používanému
najvýznamnejšími
svetovými
karentovanými časopismi a popri zmene
písma prechádzame na zátvorkovú
citačnú metódu meno-rok. V porovnaní s
citovaním v poznámkach pod čiarou je
táto metóda jednoduchšia pre autora aj
prehľadnejšia pre čitateľa.
Zmeny sa dotknú aj obsahového
hľadiska. Už od aktuálneho čísla
znižujeme počet publikovaných článkov
na maximálne 5 – 6 v čísle. To povedie k
prísnejšej selekcii a k zvýšenému
podielu zamietnutých článkov, aby
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gives our Journal a truly global reach.
In 2013, the Journal of
International Relations published 35
scientific papers – 11 original scientific
articles, 11 discussion papers and 13
surveys. Six of these papers were
published in English language. Along
with the scientific papers, four other
works were published – two book
reviews, an editorial and an information.
The papers were written by 40 authors
from 11 instutions from 6 countries of
the world. In 2013, the editorial board
received 52 submissions. 21 of them
were accepted and published, further 7
papers were accepted to be published in
2014, 23 papers were rejected and
decision on one paper is still pending.
The rejection rate reached 44 %.
In 2014 we will do our best to
ensure we only publish high-quality
research papers with a potential to be
widely cited. To reach our goal of
including the Journal of International
Relations in the most important scientific
databases, we have made several
additional changes to the Journal.
Perhaps the most visible one of them is
the change in formatting. Adopting the
practice used by leading journals, we
have switched to the author-date citation
system as opposed to the previously used
footnote citation system. The new
system is author- as well as readerfriendly.
Another important change is
reduction in the number of published
articles. From this issue onwards we will
limit the number of papers published to
5-6 per issue. This will lead to higher

všetky publikované state mali iba tú
najvyššiu kvalitu. V tejto súvislosti
rušíme
dlhoročne
zaužívanú
kategorizáciu publikovaných článkov na
„pôvodné vedecké články“, „prehľady“ a
„diskusie“ – po novom budú všetky
označované jednotne ako vedecké state.
V každom čísle tiež uverejníme recenziu
významného vedeckého diela z oblasti
medzinárodných vzťahov.
Veríme, že si uskutočnené
zmeny nájdu Vašu priazeň. Ďakujeme
Vám za dôveru časopisu Mezinárodné
vzťahy a tešíme sa na úspešnú
spoluprácu s Vami v roku 2014.

rejection rate, better selection of articles
and their higher quality. We will also
abandon the long-used division of papers
into “original scientific papers”,
“surveys” and “discussions” – from now
on all papers will be published as
original research papers. In each issue,
we will publish a review of an important
book from the field of international
relations or international economics.
We would like to thank you for
your continued support of our Journal
and we hope you will welcome the
changes. We are looking forward to a
fruitful cooperation with you in 2014.
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