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Vážení a milí čtenáři Klaudyána, 

předkládáme vám po delší odmlce znovu dvojčíslo, spíše to je dvouročník (double-volume 8–9). 
Přes veškerou naši snahu je pravidelnost a periodicita vydávání Klaudyána dvakrát ročně zatím 
nedosažitelná. Důvod je stále stejný, nedostatek rukopisů. O tom jsme na tomto místě psali vícekrát. 
Příčina této situace dokazuje jeden z negativních dopadů impaktománie, v Česku navíc bodování 
vědeckých článků v neimpaktovaných časopisech, v oblasti společenských věd. Časopisu Historického 
ústavu Akademie věd ČR „Historická geografie“, který vychází již od roku 1968, se to podařilo a je 
bodován. Nástroj kdysi zavedený pro knihovny a knihkupce k orientaci na trhu se v éře vědecko-
informační revoluce využívá k řízení vědy a jejího financování. Badatelé však dobře vědí čím 
se zabývat a kudy jít, takto jsou však nuceni psát práce, s jejichž tématikou mají větší naději k přijetí 
do impaktovaného časopisu. Extrémně řečeno, tato praxe je jistou formou omezování svobody bádání. 

Jsme však velmi rádi, že toto dvojčíslo Klaudyána vydáváme při příležitosti XV. Mezinárodní 
konference historických geografů, která se koná v srpnu 2012 na Přírodovědecké fakultě UK v Praze 
na Albertově. Jsme tomu rádi také a zejména proto, že vedení redakční rady Klaudyána je personálně 
shodné s vedením organizačního výboru této konference. 

Těší nás, že jeden ze tří hlavních článků je od kolegy ze Slovenska. Je nám ctí, že v rubrice 
Materiály můžeme zveřejnit formou a tématem netypický esej, který Alan Baker napsal na konci své 
studijní cesty do Československa v roce 1985. Tou po mém soudu zahájil budování mostů mezi 
anglosaskou a českou historickou geografií. Možná je konání letošní ICHG v Praze i jedním 
z důsledků návštěvy A. Bakera v Praze. Při významných akcích se vzpomíná a rekapituluje 
se minulost. Dílem se tomu věnuje i tento svazek. 
 

Hodně zdaru naší konferenci a zároveň Klaudyánovi. Stále věříme, že „bude líp“. 
 

Leoš Jeleček (šéfredaktor) 


