Editorial

Vážení čtenáři časopisu Psychologie a její kontexty,
s radostí vám přinášíme nové číslo našeho časopisu. Věříme, že jeho obsah pro vás bude opět
zajímavý a že každý z vás si v něm najde text, studii či výzkum, který jej zaujme. Těší nás, že
se nám poslední dobou daří úspěšně plnit všechny rubriky, a můžeme tak přinášet bohatý a
rozmanitý obsah.
Rádi bychom v tomto úvodu využili prostor i k tomu, abychom vás informovali o tom, co je v
našem časopise nového a co se děje. První velkou změnou, kterou jste jistě zaznamenali, byl
úspěšný přechod časopisu do elektronické formy s plně dostupnými fulltexty všech článků od
začátku až do současnosti. Jsme přesvědčeni, že je to změna k lepšímu a že pomůže zviditelnit
a zatraktivnit náš časopis i vaše články. V této souvislosti jsme se rozhodli ještě k jedné
„kosmetické“ změně, které jste si nejspíš již také všimnuli, pokud jste si otevřeli některý z
nových článků. Jedná se o změnu „layoutu“ jednotlivých článků. Doufáme, že se vám nové
uspořádání a vzhled článků bude zamlouvat (či dokonce líbit). Pokud byste nám chtěli sdělit
své názory (či doporučení, stížnosti atd.) ohledně čehokoliv, co se týká časopisu, napište nám
na náš e-mail. Budeme za tuto zpětnou vazbu velmi rádi.
Další snaha, která je podle nás velmi přínosná pro nás i pro Vás jako autory, je neutuchající
snaha o zařazení časopisu do různých databází. Proto jsme velmi rádi, že vám můžeme
oznámit, že v minulém měsíci jsme podepsali licenční smlouvu s databází EBSCO. V
uplynulých měsících jsme také zažádali o zařazení na Seznam recenzovaných neimpaktových
časopisů (vydávaný Radou vlády) a pevně věříme, že na něj budeme zařazeni (vzhledem ke
komplikacím s jeho schvalováním, o kterých jste nejspíš četli, bohužel až od roku 2014). A
protože naše ambice jsou docela vysoké, doufáme, že společně s Vámi jako autory příspěvků i
odborníky, kteří naše články čtou, využívají a citují ve svých pracích, se nám podaří postupně
infiltrovat i další významné databáze (SCOPUS, ERIH).
Poslední změna, která nás všechny čeká, je převedení časopisu na redakční systém Open
Journal Systems. Pro vás, jako čtenáře budou změny minimální (a znamenají spíš zlepšení),
ale pro nás, stejně jako pro vás jako autory a recenzenty, přinese velké usnadnění a
zpřehlednění práce a celého redakčního procesu. V současné době již probíhá testování celého
systému a jeho přizpůsobování našim podmínkám, takže snad se podaří do konce roku na tuto
novinku naběhnout.
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Co říci závěrem? Jsme rádi, že nás čtete, že nám posíláte své příspěvky a doufáme, že se
spolu budeme takto „potkávat“ ještě dlouhou dobu.
Přejeme vám příjemné prožití prázdnin, volna, léta a čehokoliv, co vás čeká.
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