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Vážení čtenáři, 
vědecký časopis Journal of Outdoor Activities 
(JOA), jehož druhé letošní číslo otevíráte, se jak 
ostatně vyplývá z názvu, zaměřuje na problematiku 
aktivit v  přírodě nejen z  pohledu kinantropologie, 
ale i příbuzných oborů. Časopis v anglickém jazyce 
s českými abstrakty vydává Univerzita Jana Evange-
listy Purkyně (UJEP) dvakrát ročně v nákladu 100 
výtisků od roku 2007. Již od svého vzniku je časopis 
uveden v seznamu recenzovaných neimpaktovaných 
periodik vydávaných v ČR, který pravidelně zveřej-
ňuje Rada pro výzkum, vývoj a  inovace (RVVI). 
Uzávěrky termínů pro zaslání příspěvků jsou pravi-
delně vždy k 1. dubnu a 1. říjnu. 
V  letech 2007 až 2009 byl šéfredaktorem Dr. J. 
Kirchner, 2010 až 2011 pak prof. L. Pyšný. Aktuál-
ním šéfredaktorem je od počátku roku 2011 Dr. M. 
Nosek, který v roce 2012 zahájil spolupráci s Inter-
national Mountain and Outdoor Sports Conference, 
jejímž výsledkem bylo speciální číslo vydané k této 
konferenci. 
Zřejmě v souvislosti s větší popularitou JOA a také 
obecně značným tlakem na publikační aktivitu se 
zvýšil zájem o  publikaci a  v  minulých třech letech 
bylo na základě dvou kladných anonymních posud-
ků přijato k otištění průměrně 75% ze zaslaných tex-
tů (podrobný přehled uvádí tabulka).
K  napsání tohoto editorialu nás vedla nejen změna 
grafického vzhledu, ale především aktuální vývoj hod-
nocení výsledků výzkumu (www.vyzkum.cz). Změny 
platné pro letošní rok, mimochodem vyhlášené 19. 6. 
2013 (!), mají krajně negativní finanční dopad na fi-
nancování vědecké činnosti vysokých škol a institucí 
zabývajících se kinantropologií a příbuznými obory. 
Body z  Rejstříku informací o  výsledcích (RIV), na 

základě kterých obdrží výzkumné instituce a vysoké 
školy finanční ohodnocení za články v  odborných 
časopisech, jsou (nejen) pro sport a volný čas (zkrat-
ka AK) ohodnoceny “0“ – tzn. také za článek v JOA 
neobdrží instituce autora ani jednu Korunu českou. 
Výjimku tvoří články z oboru pedagogika a školství 
(AM), které jsou bodově ohodnocené, ale o  tom, 
zda článek může být zařazen do tohoto oboru, musí 
rozhodnout panel expertů. Tyto experty RVVI tepr-
ve hledá (termín pro podání přihlášek je do 10. 12. 
2013) a nezbývá tedy doufat, že je alespoň do počátku 
příštího roku nalezne tak, aby mohli zhodnotit letos 
vydané a jistě v řadě případů již vloni psané texty. 
Rozhodně se nedomníváme, že do loňského roku 
platný systém hodnocení publikační činnosti dů-
věrně přezdívaný „kafemlýnek“ byl optimální, ale 
těžko se hledají publikovatelné výrazy pro uvedenou 
časovou souslednost nového hodnocení. Přesto ne-
zbývá než uvedená negativní rozhodnutí respektovat 
a  pokusit se najít řešení. Z  těchto důvodů dáváme 
čtenářům k úvaze následující základní možnosti pří-
padného dalšího směřování časopisu, které by moh-
ly vést nejen k  rozšiřování poznatků a  profesnímu 
růstu autorů, ale také finančnímu přínosu pro jejich 
mateřské instituce:
I. pokusit se o zařazení JOA do databáze Scopus, 

případně ERIH, až (pokud vůbec) bude vyhlá-
šen termín pro podávání přihlášek,

II. více se zaměřit na články z  oboru pedagogika 
a školství,

nebo
III. časopis i nadále směřovat k odborným výstupům, 

které přinášejí nové oborové poznatky a přísluš-
ným autorům případný další profesní růst, bez 
finančního přínosu mateřským institucím autorů.
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Tabulka: počet zaslaných a přijatých příspěvků 2011 až 2013

číslo/rok vydání počet zaslaných příspěvků přijatých do tisku (z toho: mimo 
UJEP/ zahraničních příspěvků)

2/2011 12 9 (4/2)
1/2012 12 7 (3/0)
2/2012 13 9 (3/0)
Supll. 1/2013 – IMOSC 2012 15 13 (12/6)
1/2013 10 8 (5/0)
2/2013 7 5 (4/0)
Celkem 69 51 (31/8)
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Přes neradostné přístupy RVVI k financování vý-
zkumu nejen námi preferovaných oborů se těšíme 
na Vaše další příspěvky tak, abychom mohli cíleně 
směřovat časopis do stále vyšší kvality a výhledo-
vě se pokusit zažádat o zařazení do databáze Sco-

pus, případně ERIH nebo získat pro JOA impakt 
faktor.
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