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100. ROČNÍK ČASOPISU ČESKÝ LID
Český lid není mezi vědeckými časopisy jediný, který dosáhl toho, že může oslavovat
zahájení stého ročníku; kontinuace časopisu založeného před 122 lety, roku 1891 (nevycházel v letech 1915–1923 a 1933–1945), je přesto pozoruhodná. Český lid připomíná
dlouhodobou historii oboru, určité konstanty v předmětu studia i v představách badatelů
jak informovat veřejnost o odborné oborové práci. Připomíná však také, že se za uplynulých 122 let změnil okruh čtenářů a vystřídalo se několik vydavatelských institucí.
Současný vydavatel, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., přestože bude v roce 2015 bilancovat již 110letou souvislou institucionální existenci, je ve své stávající podobě relativně
mladý: současnou právní formu, název a zřizovací listinu má platnou od roku 2007.
Jubilejní čísla časopisů bývají zpravidla plná chvály a blahopřání. Též o Českém lidu
by bylo možné říci mnoho pozitivního a redakce i členové vedení ústavu by mohli začít
vypočítávat, v kolika databázích je časopis zapsán, jak se vyvíjí jeho impakt faktor, jehož
udělení je v oboru etnologie nesamozřejmé, či jak stoupá jeho obliba v příbuzných oborech. Zároveň by nás ale mělo zajímat postavení Českého lidu a jeho problémy v kontextu
dalších odborných časopisů. Je to i příležitost k širokému vnitrooborovému bilancování.
Dobře faktograficky zakotvená komparace přeměn obsahu, forem redakční práce, okruhu
čtenářů a posuzování kvality textů u etnologických nebo antropologických časopisů
s dlouhodobou kontinuitou ve Francii, Anglii, Švýcarsku, Rakousku, Polsku a dalších
státech ve srovnání s Českým lidem by jistě byla na místě. Redakce Českého lidu přistoupila k takovému bilancování prozatím skromněji. Rozhodla se na základě návrhu stávajícího redaktora Jiřího Woitsche dát první číslo jubilejního ročníku k dispozici redaktorům
příbuzných periodik a jubilejní číslo sestavila následujícím způsobem. Vytipovala 11
českých a moravských odborných časopisů s dlouhodobou historií srovnatelnou s časopisem Český lid. Jednalo se o následující periodika: Časopis Národního muzea (1827),
Památky archeologické (1854), Právník (1861), Časopis Matice moravské (1869), Listy
filologické (1873), Časopis Společnosti přátel starožitností/Muzejní a vlastivědná práce
(1893), Český časopis historický (1895), Geografie (1895), Národopisný sborník/věstník
(1897), Slovanský přehled (1898) a Naše řeč (1916). Hlasováním per rollam redakční
rada vybrala 6 časopisů (Časopis Národního muzea, Památky archeologické, Časopis
Matice moravské, Časopis Společnosti přátel starožitností, Český časopis historický,
Národopisný věstník), jejichž redaktoři či redakce byli osloveni, aby přispěli do jubilejního čísla. Hlasování členů redakce tak vytvořilo určitý kontext, v němž by se měl
časopis v tomto jubilejním čísle pohybovat. Redaktoři vybraných časopisů byli následně
požádáni o bilancující text, jehož podoba byla projednána s redaktorem Českého lidu. Ne
všichni redaktoři se cítili povoláni, aby takový text napsali, nebo neměli volné kapacity.
Články těch, kteří se rozhodli přispět a zaslat své příspěvky, tvoří obsah jubilejního čísla.
Specifický postup, který redakční rada pro toto jediné číslo zvolila, znamenal ve svém
důsledku, že příspěvky nemohly projít standardní peer review, nejsou posouzeny
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nezávislými experty v daném oboru a nereprezentují tedy ve standardním slova smyslu
dalšími odborníky korigované a kodifikované vědecké poznatky, které jinak v pravidelných číslech časopis přináší. Jednotlivé příspěvky byly pouze diskutovány redakční
radou a nutno říci, že zejména u těch, které se dotýkaly etnologie a Českého lidu, byla
diskuse bouřlivá a nedocházelo ke shodě. O to větší ale mohou mít zařazené texty význam
pro poučeného čtenáře, který jejich prostřednictvím získává reflexi osob, jež časopisy
spoluutvářejí. Může posoudit, jaké změny za dobu existence časopisů vybraní současní
redaktoři pokládají za pozitivní a jaké za negativní, co pokládají za významné sdělit, aby
časopis pochválili, jaká potenciální hodnotící kritéria naopak pokládají za marginální.
Forma a délka sdělení závisela na redaktorech samých, a z toho plyne i určitá disproporčnost textů. O podobnou reflexi jsme mohli požádat vědce, kteří do časopisu přispívají,
historiky oboru, vydavatele, sponzory nebo čtenáře. U příležitosti zahájení stého ročníku
Českého lidu jsme však chtěli dát prostor právě redaktorům a poděkovat jim tím za jejich
práci, bez níž by dlouhodobá kontinuita časopisů nevznikala. Chtěli bychom též prostřednictvím jejich diskusních textů při jubilejní příležitosti popřát nejen Českému lidu, ale
i dalším odborným časopisům, kde vycházejí studie, které stojí za přečtení, aby v současné době plné přeměn ve formách odborné komunikace nacházely své čtenáře a vhodné
cesty, jimiž se k nim informace včas a v co nejvyšší kvalitě dostanou.
Za redakční radu Českého lidu
a vedení Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i., Zdeněk Uherek

100TH VOLUME OF THE JOURNAL ČESKÝ LID
The first number of the centennial volume is dedicated to the history of the journal and
to retrospective texts on other selected Czech specialized journals with continuity over
a century. The process of preparation of the volume was rather a special one. At first
the editorial board selected 11 journals of required characteristics and then six journals
were selected by voting, whose editorial boards were asked to render retrospective article.
The texts were supplied by five editors. These five articles, supplemented by the text on
Český lid, are presented in this issue. The specific procedure chosen by the editorial board
for this special issue meant that the contributions did not pass through the peer review
process and thus, in the standard sense, do not represent the scientific texts, corrected and
codified by other specialists in the field, that this journal regularly offers to its readers.
However, the texts in this issue can be of great value for the reader who will learn how
the editors themselves perceive their journals and how do they conceptualize and evaluate
their history.
Zdeněk Uherek, in the name of the editorial board of the journal Český lid
and the management of the Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences
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