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Editorial

Vážení čtenáři, 
dostáváte do rukou další číslo časopisu Sylvia. Věřím, že zde opět najdete poučení 
a inspiraci. Předtím mi ale dovolte malé zamyšlení: Sylvia – odborný časopis České 
společnosti ornitologické – vychází již od roku 1936. Po dlouhé období se v ní objevo-
valy výsledky práce profesionálních i amatérských ornitologů, protože tyto dvě úzce 
spjaté skupiny k sobě mívaly blízko i na stránkách časopisů. V dnešní době se ale od 
sebe poněkud vzdálily – zatímco ti první musí usilovat o publikace v mezinárodních 
impaktovaných časopisech s vysokou mírou zamítání rukopisů, druzí přednostně 
píší do lokálních periodik nebo na webová fóra, mnohdy postrádající kritickou revizi 
textů. Sylvia není a nemá ambice být impaktovaným časopisem, a proto se v posled-
ních letech potýká s nižším zájmem akademiků, z jejichž per tradičně pocházela 
značná část příspěvků. Sylvia nicméně je a nadále chce být odborným periodikem 
s mezinárodním přesahem, což zase může odrazovat autory, kteří nemají zkušenost 
s recenzním řízením. Zdá se, že žádná střední cesta přijatelná pro obě skupiny ornito-
logů neexistuje, a možná i to se v poslední době projevuje tenčícími se hřbety Sylvie. 

Nekomerční recenzované časopisy odborných společností, jakým je i Sylvia, mají 
přesto v dnešním publikačním světě své nezastupitelné místo. Udržují si stabilní 
úroveň a čest bez ohledu na publikační „módu“ a snaží se být dostupné a srozumi-
telné širšímu spektru přispěvatelů a čtenářů v daném oboru, aniž by se „podbízely“ 
otiskováním příspěvků, které nesplňují standardy odborného textu, nebo nejsou 
plně v souladu s publikační etikou. Jejich nedílnou součástí je recenzní řízení – velmi 
demokratický prvek publikačního procesu. Každý autor, bez ohledu na odbornou 
erudici, na svůj vlastní text nahlíží jinak než jeho čtenáři a to, co se mu zdá napsáno 
jasně a přesně, může být pro čtenáře zavádějící nebo nesrozumitelné. Recenzenti 
– vybraní zástupci čtenářské obce – odhalují nedostatky rukopisů ještě před jejich 
otištěním, což předchází budoucí kritice nebo nedorozuměním. 

Redakce Sylvie nabízí autorům pomoc s dolaďováním rukopisů během recenzního 
řízení. Společně s výborem a kanceláří České společnosti ornitologické se snažíme, 
aby Sylvia měla autorům co nabídnout – např. zařazení Sylvie v mezinárodních re-
šeršních službách, zveřejňování plných textů článků na webu a možnost články zcela 
volně sdílet zvětšují dosah vašich výsledků, stabilní odborná úroveň Sylvie deklaru-
je „váhu“ publikovaných výsledků, Sylvia se nevymezuje tematicky a dlouhodobě 
zveřejňuje rozmanité typy příspěvků od krátkých faunistických sdělení po obsáhlé 
studie. Od letošního čísla nabízí Sylvia bezplatný barevný tisk – nyní tedy můžete své 
články dokládat mj. barevnými dokumentačními fotografiemi, což, jak věřím, mnozí 
z vás ocení. Zkrátka, Sylvia je tu pro vás a za celý její tým mohu říci, že budeme rádi, 
když toho budete i nadále využívat. 
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