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Vážení čtenáři, 
dovolte, abych Vás přivítal na stránkách nového interdisciplinárně 
koncipovaného vědeckého časopisu Journal of Diplomatic and Social 
Studies. Geneze tohoto časopisu je spjatá s Vysokou školou mezinárodních 
a veřejných vztahů, Praha, která získala v průběhu své existence status 
elitní soukromé školy orientované na vzdělávání v oblasti mezinárodních 
vztahů, diplomacie, veřejné správy, politologie a public relations. Klíčovou 
kategorií, která integruje široké spektrum vzdělávacích a výzkumných 
aktivit této školy je kategorie „vztahy“, které lze zkoumat na úrovni 
interakce jednotlivců, sociálních skupin i národů. Cílem našeho časopisu 
je vytvořit širokou mezioborovou odbornou platformu umožňující 
prostřednictvím odborných studií reagovat na proměny současného světa. 
Žijeme totiž v období bouřlivých politických, ekonomických, právních 
a sociokulturních změn, které vyžadují vědeckou reflexi z perspektivy 
různých společenských věd. Náš časopis je proto otevřen nejen 
odborníkům, kteří se programově věnují problematice mezinárodních 
a veřejných vztahů, ale také vědcům, jež zkoumají sociální dimenze 
a kulturní faktory ovlivňující globální a lokální problémy moderní 
a postmoderní společnosti.
Ústředním motivem a současně hlavní aspirací časopisu je přispět 
k hledání odpovědi na nadčasovou existenciální otázku: „Kdo jsme, 
odkud jsme a kam jdeme…“. Je evidentní, že stále více globalizované 
lidstvo čelí narůstajícím problémům, které souvisí se střety civilizací 
a kultur, politickou a sociální nestabilitou, ekonomickou a demografickou 
nerovnováhou i ekologickou nutností nastolit ve vztahu k přírodě princip 
trvale udržitelného rozvoje. Podle mého názoru je nezbytné při řešení 
těchto palčivých otázek programově překračovat úzké hranice speciálních 
věd o člověku a společnosti a programově nastolovat interdisciplinární 
perspektivu. Proto se nesnažíme vytvořit oborově „jednobarevný“ 
a úzce specializovaný časopis. Naopak. Programově usilujeme o jeho 
oborovou a tematickou „pestrost“ umožňující postihnout současný svět 
v širších historických, politických a sociokulturních souvislostech. Tento 
přístup se promítl do širokého spektra témat, s nimiž se můžete setkat 
již na stránkách prvního čísla tohoto časopisu. Věříme, že jednotlivé 
články přimějí čtenáře k hlubšímu zamyšlení nad fungováním politických 
systémů, velmocenskými impulsy globalizace, krizí veřejnoprávního 
statusu české televize nebo kvalitou sportovních služeb.
Naplnit vědecké aspirace časopisu Journal of Diplomatics and Social 
Studies nebude jednoduché. Naštěstí sudičky daly diplomacii a s nimi 
souvisejícím společenským vědám do vínku takové vlastnosti, jako 
jsou bojovnost, tvořivost a „umění vyjednávat“. Věřím, že médium, jež 
právě držíte ve svých rukou, bude inspirativním průvodcem ve stále 
komplikovanějším labyrintu mezinárodních a sociálních vztahů. Jinými 
slovy: „Vítejte na stránkách Journal of Diplomatics and Social Studies!“
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