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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
s prvním letošním číslem
Teorie vědy se vám představuje
i jeho nový šéfredaktor. Jedná se
o změnu do jisté míry formální,
neboť Teorie vědy vždy byla a nadále bude dílem celého redakčního
týmu vědeckých pracovníků Kabinetu pro studium vědy, techniky
a společnosti při Filosofickém
ústavu AV ČR, v.v.i. S radostí
do něj vítám nového člena, Jana
Maršálka, doktoranda filosofie
na Université de Franche-Comté
a sociologie na Fakultě sociálních
věd UK. Svému předchůdci, Jiřímu
Loudínovi, pak děkuji za dlouholeté vedení časopisu, během něhož
se Teorie vědy stala respektovaným
odborným periodikem, stojícím
na náročném a transparentním
recenzním řízení.
Teorie vědy hodlá i nadále publikovat primárně odborné autorské studie, věnované filosofickým a metodologickým základům
vědeckého poznání, vzájemným
vztahům vědy, techniky a společnosti, problematice historického
vývoje vědy a vědění a interdisciplinárním vztahům mezi různými
obory. Novou ambicí časopisu je
rozšířit svůj obsah o některé nové
rubriky a podoby příspěvků. Jedná
se zejména o překlady či reedice
klíčových klasických textů z ob-

Dear readers,
with this year’s first issue of
Theory of Science I would like to
introduce myself as the new editorin-chief of the journal. This change
is rather formal, since Theory of
Science always was and will continue
to be the work of the whole editorial
team of research scholars of the Centre for Science, Society, and Technology Studies of the Czech Academy
of Sciences’s Institute of Philosophy.
I am happy to welcome our new colleague, Jan Maršálek, doctoral student of philosophy at Université de
Franche-Comté and sociology at the
Faculty of Social Sciences of Charles
University in Prague, on board.
I also wish to express my gratitude
to my predecessor, Jiří Loudín, for
managing the journal for many
years, during which Theory of Science became a recognized scientific
journal, based on rigorous and
transparent peer-review process.
Theory of Science hopes to
continue in publishing primarily
scholarly articles that are devoted to
philosophical and methodological
foundations of scientific knowledge, relationships among science,
technology, and society, problems
of historical development of science
and knowledge, and interdisciplinary relationships between various
disciplines. One of the new ambi-
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lasti filosofie, metodologie a dějin
vědy, doprovozené odbornými
komentáři, a o systematičtější
mapování současné produkce
v této oblasti formou recenzních
statí. K němu si troufám vyzvat
zejména mladší autorky a autory
– na internetových stránkách
časopisu
(http://teorievedy.f lu.
cas.cz) naleznou seznam aktuálně
nabízených recenzních výtisků,
stejně tak i podrobné informace
o časopise, podobě přijímaných
příspěvků a recenzního řízení.
Motivovat nové autorky a autory
ke spolupráci se budeme snažit
i výzvami k účasti na tematických
blocích (v letošním roce se mezi
nimi objeví oddíly věnované Whiteheadovi, Darwinovi či historické
epistemologii), jež naleznete jak
v tištěné a elektronické podobě
Teorie vědy, tak i ve spřízněných
českých i zahraničních časopisech. Upoutávky na některé z nich
naleznete již v tomto čísle.
Závěrečný dík patří kolegovi
Tomáši Holečkovi za ediční přípravu tohoto čísla a všem autorkám a autorům i recenzentkám
a recenzentům, kteří se na něm
i na číslech ostatních podíleli.
Okruh spolupracovníků Teorie
vědy se v poslední době rozrůstá
a věřím, že se bude rozrůstat i nadále. Všem zájemcům si dovoluji
nabídnout registraci na našich
stránkách – budete pak průběžně
informováni o nově vydaných
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tions of the journal is to broaden its
scope and include some new rubrics
and forms of contributions. I have
in mind especially translations or
re-editions of classical texts from
the fields of philosophy, methodology, and history of science accompanied by critical commentaries,
and more systematic mapping of
contemporary production in these
fields through critical literature reviews. Concerning the latter, I wish
to encourage namely our young
colleagues to participate – on the
journal’s website (http://teorievedy.
flu.cas.cz) you can find a list of books
for review, as well as more detailed
information about the journal, the
kind of submissions it accepts, and
the review process it employs. The
journal will also feature thematic
blocks of articles in most of its issues; you can find our thematic calls
for submissions in both the printed
and online versions of the journal as
well as in several related Czech and
international journals. Among this
year’s topics, you will find sections
devoted to Whitehead, Darwin, and
historical epistemology.
My
last
acknowledgments
belong to Tomáš Holeček for the
conception of this issue and to all
the authors and reviewers who have
made this journal possible. The
number of our collaborators has
been growing recently and I hope
that the trend will keep on this way.
Whoever is interested may register
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číslech, výzvách k publikaci a dalších podobách možné spolupráce
s Teorií vědy.

on our website – you will thus be
continually updated about new issues of the journal, calls for papers,
and other possibilities for collaborating with Theory of Science.

Tomáš Dvořák
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