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Správy

Prvé decénium Slovenskej politologickej revue
Vedecký časopis Slovenská politologická revue (SPR) vstúpil v roku 2011 do
druhého decénia svojej existencie. Počas desiatich rokov prešiel mnohými
kvalitatívnymi i kvantitatívnymi zmenami. Od grafickej úpravy webovej
stránky (www.ucm.sk/revue), obsahovej štruktúry príspevkov, po personálne
zmeny na poste hlavného redaktora i členov redakčnej rady. V dôsledku
organizačných zmien aj v prípade vydavateľa. Vznikol v roku 2001 z podnetu
profesora Ladislava Macháčka na Katedre politológie Filozofickej fakulty
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Z názvu časopisu vyplývalo, že
vydavateľ mal ambíciu poskytnúť priestor na publikovanie nielen politológom,
ale aj zástupcom príbuzných vedných odborov, ak sa výsledky ich vedeckovýskumnej práce prekrývali s predmetom bádania politológov.
V roku svojho vzniku vydavateľ stihol pripraviť len prvé číslo. Po odchode
L. Macháčka z katedry politológie nastal útlm. Až príchodom nových
odborných asistentov na katedru politológie na jeseň 2002 začal časopis opäť
existovať. V roku 2002 vyšlo jedno číslo, o rok nato dve a od roku 2004 sa
podarilo dosiahnuť pôvodný cieľ: vydávať štyri čísla počas jedného roka.
Prenechanie zodpovednosti na plecia odborných asistentov si vyžiadalo svoju

160
CEEOL copyright 2018

Slovak Journal of Political Sciences, Volume 11, 2011, No. 2

CEEOL copyright 2018

daň v podobe slabšej formálnej, ale aj obsahovej úrovne kvality publikovaných
príspevkov, pretože prispievateľmi boli prevažne začínajúci autori. Napriek
určite objektívnej kritike na adresu niektorých textov je toto obdobie dôležité
z dôvodu zachovania kontinuity vydávania časopisu a postupnému eliminovaniu problémov, s ktorými sa vydavatelia časopisov bez predchádzajúcej vydavateľskej skúsenosti stretávajú v prvých rokoch svojej práce.
Počas desiatich rokov sa štruktúra príspevkov menila. V prvom čísle SPR
boli publikované texty zaradené do niekoľkých kategórií: štúdie, z výskumu,
informácie, komentáre, študentské práce, recenzie a bibliografia. Túto štruktúru
sa v ďalších číslach nepodarilo zopakovať. Nedostatočne zastúpená ostala
najmä kategória recenzií. Až na konci prvého decénia života časopisu bola
ustanovená pevne ustálená zostava jednotlivých čísiel v podobe štúdií a recenzií, ktorú od roku 2011 bude dopĺňať aj rubrika „informácie“. Hoci rubrika
„študentské práce“ bola vylúčená zo štruktúry časopisu, neznamená to absenciu
textov od študentov politológie. Skôr naopak. Tento spôsob redakcia zvolila
preto, aby motivovala začínajúcich autorov k vyššej úrovni ponúkaných textov.
Jednotlivé čísla časopisu neboli zostavované monotematicky. Až na výnimku jesenného čísla 2009, kedy redakcia zosumarizovala pohľady prispievateľov na volebný rok 2009 – voľby slovenského prezidenta a voľby Európskeho parlamentu. V priebehu desiatich rokov vyšlo na stránkach časopisu 147
článkov zaradených do kategórie štúdie (rozsahom väčšie ako jeden autorský
hárok), z výskumu alebo články (menšie ako jeden autorský hárok). V prvých
rokoch existencie časopisu boli príspevky, v súlade s pôvodným poslaním
poskytovať priestor na publikovanie nielen politológom, z pohľadu témy
značne heterogénne. Politologické témy boli dopĺňané o historické, sociologické alebo etnologické. Početné zastúpenie historických tém bolo spôsobené
najmä pôsobením niekoľkých historikov na pracovisku vydavateľa. V oblasti
zahraničných vzťahov dominuje téma výskumu vzťahov medzi štátmi na
ázijskom kontinente a v krízových oblastiach. V rámci komparatívnej politológie bola skúmaná v prvom rade inštitucionálna úroveň politických systémov,
okrem iného vzťahov medzi štátmi strednej Európy, politických strán a hláv
štátov. Oblasť výskumu politických strán a straníckych systémov je zastúpená
obzvlášť intenzívne. Rovnako bohato je reprezentovaná politická sociológia,
najmä vo vzťahu k skúmaniu politickej participácie mládeže, politickej komunikácie a volebného správania. Napokon, na svoje si prídu aj zástupcovia
výskumu teórie politiky a vývoja politického myslenia, aj keď práve táto oblasť
politológie je v porovnaní s ostatnými zastúpená v časopise najmenej.
Počas prvých desiatich rokov existencie SPR mal časopis bezplatnú, verejne
prístupnú internetovú podobu. V roku 2005, 2006 a 2007 predstavil vydavateľ
vybrané články aj v tlačenej podobe. Prezentácia prostredníctvom tlačených
„readrov“ bola dôležitým momentom v živote časopisu, pretože pritiahla no-
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vých autorov z čoraz viac narastajúcej komunity študentov a absolventov
politológie. V tomto období enormne narástol záujem prispievateľov z Českej
republiky, najmä z radov doktorandov.
Počas desiatich rokov na stránkach SPR publikovali predstavitelia rôznych
vedných odborov. Od politológov, sociológov, historikov, právnikov, pedagógov, ale aj entológov a odborníkov z prostredia masmediálnych štúdií a verejnej správy. Texty boli uverejnené v piatich jazykoch – slovenčine, češtine, angličtine, nemčine a francúzštine. Najčastejšie publikovali autori z univerzitných
pracovísk zo Slovenska a Čiech. Medzi prispievateľmi nájdeme aj odborníkov
z Nemecka, Estónska, Kazachstanu, Nigérie a Japonska.
S ponukou na spoluprácu v roku 2003 kontaktovali vydavateľa pracovníci
stredoeurópskeho online archívu (www.ceeol.de) so sídlom vo Frankfurte nad
Mohanom, kde sa už niekoľko rokov v elektronickej podobe uchovávajú všetky
články Slovenskej politologickej revue. Okrem propagácie smerom k zahraničným vedeckých pracoviskám archív každý rok poskytuje podrobné informácie
o tom, o ktoré príspevky majú čitatelia časopisu záujem. Z tejto štatisticky
vyplýva, že počas uplynulých rokov bol medzi zákazníkmi archívu vysoký
záujem najmä o nemecky písané články. Okrem štatistiky poskytnutej z nemeckého archívu je návštevnosť stránky sledovaná od apríla 2010 aj osobitným
softvérom. Jednotlivé ukazovatele návštevnosti sú verejne dostupné na
www.ucm.sk/revue. Zo štatistiky vyplýva, že denne stránku časopisu navštívi
priemerne 16 čitateľov, ktorí si pozrú priemerne 74 podstránok časopisu. Tento
počet ale ešte nehovorí o skutočných čitateľoch časopisu, pretože niektorí
návštevníci pozerajú časopis len niekoľko sekúnd, zrejme aj ako dôsledok
jednorázového kliknutia vo výsledkoch vyhľadávačov. Dôležitejší je preto údaj
o tzv. vracajúcich sa čitateľoch, ktorých je denne priemerne päť. Softvér zároveň odhaľuje pôvod návštevníkov stránky a miesto, odkiaľ sa pripájajú. V tomto kontexte dominujú užívatelia internetu na Slovensku (hlavne z hlavného
mesta). Čitatelia z Českej republiky sa pripájajú najmä z Prahy a všetkých
univerzitných miest.
V súčasnosti časopis pracuje pod vedením Petra Horvátha s redakčnou
radou, ktorú tvoria zástupcovia hlavného redaktora Ladislav Macháček
a Radoslav Štefančík z domáceho pracoviska a ostatní členovia pochádzajúci
z iných politologických pracovísk: Július Horváth zo Stredoeurópskej univerzity v Budapešti, Pavel Šaradin z Palackého univerzity v Olomouci, Ján
Dubnička z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Juraj Marušiak zo
Slovenskej akadémie vied. Tím pracovníkov časopisu tvoria aj dvaja výkonní
redaktori (Jaroslav Mihálik a Daniela Gáborová), jazyková korektorka textov
a webmaster. Novinkou je vydávanie dvoch tlačených čísiel v anglickom jazyku. Časopis tak má ambíciu stať sa uznávaným politologickým periodikom
nielen v domácom prostredí, ale aj za hranicami Slovenskej republiky. Prezen-
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tuje sa svojim prvým číslom, ktoré po formálnej i obsahovej stránke otvoril
nový ročník na stránkach novej webovskej stránky.
Radoslav Štefančík
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