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Na podzim loňského roku oznámilo vedení Ústavu pro jazyk český AV ČR, že z ekonomických důvodů již nemůže dále vydávat nebohemistické časopisy, Časopis pro moderní filologii a Linguistica Pragensia, které do té doby vycházely pod jeho patronací.
Jelikož se nezdařila ani jednání o jejich spoluvydávání ÚJČ a Filozofickou fakultou
UK, která v osobě děkana fakulty, doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D., projevila ochotu
časopisy převzít, stává se od letošního roku novým výhradním vydavatelem Časopisu pro moderní filologii a Linguistica Pragensia Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
v Praze, a oba časopisy tak po dlouhých desetiletích působení pod křídly Akademie
věd přecházejí na univerzitní půdu. Redakce chce jménem čtenářů i přispěvatelů časopisu vyjádřit vděčnost oběma institucím: Ústavu pro jazyk český za dlouholeté vydávání časopisu, který se svou orientací na cizojazyčné filologie vymykal jeho základnímu odbornému zaměření, i Filozofické fakultě UK za ochotu podporovat filologické
časopisy. Redakce též děkuje všem zaměstnancům ÚJČ, kteří se během let na vydávání časopisu podíleli, zejména pak Mgr. Michaele Lašťovičkové.
Přechod na univerzitní půdu přináší na jedné straně některé změny, na druhé
straně kontinuitu ani jednoho z těchto časopisů v zásadních bodech nenarušuje.
Změny se týkají zejména formálních záležitostí, jako je nová obálka, formát, částečně
rozsah a typografie, a dále administrativních věcí, jako jsou nová adresa, webové
stránky a částečně složení redakce. Za časopis přebírají odpovědnost po exekutivní
stránce dosavadní redaktoři a redakční rada, po odborné stránce potom prostřednictvím svých zástupců filologická pracoviště FF UK, konkrétně Ústav anglického jazyka
a didaktiky, Ústav germánských studií a Ústav románských studií. Mění se i systém
distribuce, kterou přebírá Vydavatelství FF UK.
Co se nemění, je oficiální a akademický status a hodnocení časopisů na domácí
půdě ani v zahraničí, stejně jako napojení na elektronické databáze. Nemění se v zásadě ani dosavadní ediční politika Časopisu pro moderní filologii. Časopis bude i nadále
vytvářet prostor, ve kterém se setkávají všechny filologické obory především západních evropských jazyků. Skutečnost, že je časopis publikován česky, umožňuje přímý
dialog mezi různými cizojazyčnými filologiemi, zvyšuje vzájemnou informovanost
oborů a nadhled a vede i k tomu, že se tříbí a sjednocuje často opomíjená česká terminologie těchto disciplin.
Dalším specifikem časopisu je skutečnost, že jsou jeho stránky otevřeny nejen
zkušeným autorům, ale že vítá i články vzniklé na základě kvalitních doktorských
disertací, dokonce i (výjimečných) magisterských prací. Znamená to, že v situaci, kdy
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narůstá tlak na začínající akademické pracovníky, počínaje doktorandy, aby vykazovali publikační činnost, nabízí jim ČMF (ve shodě s dlouholetou tradicí, o níž psal již
Josef Vachek) možnost své práce v něm uplatnit. Navíc fakt, že veškeré příspěvky jsou
recenzovány odborníky‑specialisty, poskytuje mladým autorům šanci získat cennou
zpětnou vazbu a publikační zkušenost dříve, než se pokusí proniknout do zahraničních periodik.
Konečně přechod ČMF od jednoho vydavatele k druhému signalizuje zhoršující se
ekonomické podmínky, v nichž se akademická periodika nacházejí. Podmínky, kterým mohou odolat jen časopisy, které dlouhodobě prokáží svou životaschopnost vyjádřenou zájmem autorů do nich přispívat. Pokud nechceme, aby čeští autoři museli
jednoho dne publikovat pouze v zahraničí, aby se jednotlivé filologie vyvíjely v izolaci
nebo aby čeští autoři dokázali o svém oboru psát pouze v cizím jazyce, je třeba pro
to něco udělat. Věříme, že naši dřívější i potenciální noví autoři nás v tomto úsilí
podpoří.
Redakce

články

