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Vážení čtenáři a příznivci Envigogiky,
Na konci května vyšlo nové číslo našeho časopisu v jazyce anglickém, které však obsahuje
(nebo v blízké době obsahovat bude) též české verze téměř všech publikovaných článků.
Od minulého našeho setkání nad novými texty se Envigogika značně proměnila díky
našemu soustředěnému úsilí o to, abychom jí zajistili přiměřené uznání v rámci
akademického společenství. Naše kroky v tomto směru byly následující:













vstoupili jsme do databáze CrossRef. To znamená, že všechny naše články jsou nyní indexovány
v CrossRef a mají své originální DOI (týká se i starších textů);
díky členství v CrossRef je třeba ve všech článcích u všech (relevantních) referencí uvádět odkaz do
databáze CrossRef (DOI). Seznamy referencí budou postupně v tomto smyslu upravovány ve starších
číslech našeho časopisu (bude nutné upravit též všechny pdf verze článků, aby splňovaly tento
požadavek)
připojili jsme se k Open Archives Initiative;
vstoupili jsme do WorldCat OCLC databáze;
vstoupili jsme do Sherpa/Romeo;
podali jsme přihlášku do OAIster databáze;
zlepšili jsme publikační politiku a vytvořili etický kodex;
rozšířili jsme záběr časopisu, takže nyní můžeme publikovat širší okruh témat týkajících se udržitelného
rozvoje, například texty z oblasti psychologie a behaviorálních věd, věnovat se otázkám udržitelného
(regionálního) rozvoje, analýze sociálních změn z různých úhlů pohledu, reflektovat sociální roli vědy, a
samozřejmě prohlubovat diskuze o předpokladech a bariérách kvalitního environmentálního vzdělávání
nebo vzdělávání pro udržitelný rozvoj na různých úrovních;
na základě těchto změn jsme podali přihlášku do databází SCOPUS a DOAJ;
konečně jsme také rozšířili naše odborné společenství a přizvali nové členy redakční rady, které tímto
vřele vítáme a doufáme, že se s námi budou dělit o své myšlenky a názory, a také podpoří naše
publiační záměry!

Jsme pouze malý ediční tým a tak pro nás bylo uplynulé období poměrně náročné. Přesto
vám s radostí předkládáme první letošní číslo Envigogiky, v němž najdete například text
Jana Činčery a jeho kolegů „Bio se hnojí v noci“: proč lidé (ne)kupují environmentálně
šetrné produkty, v němž tito autoři analyzují bariéry environmentálně příznivého
spotřebitelského chování na základě osobní historie spotřebitele. Lubomír Hanel a Jana
Hanelová zkoumají rodičovskou péči ploštic rodu Elasmucha a ukazují, proč je přímé
pozorování přírodních jevů v terénu nezbytné pro porozumění základům vědeckého
výzkumu i možnostem využití vědy ve výuce. Ve vztahu k dokumentu Peoples’
Sustainability Treaty on Higher Education Towards Sustainable Development se poslední
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recenzovaný článek: Vzdělávání pro udržitelnost na vysokých školách – jde o změnu
vzdělávacího žánru? věnuje probíhajícím změnám v kurikulární oblasti na vysokých
školách, a to z hlediska teorie, vzdělávací politiky a praxe v ČR, včetně ukázek inovativních
postupů.
V rubrice Inspirace doporučujeme text Beáty Tisucké: Prostoupení kulturní krajiny a lesa
v kontextu kulturní ekologie, kde autorka diskutuje, jak je příroda vnímána společenskými
vědci a jak je interpretována z estetického hlediska - takže ji pak lze „číst jako text“. Petr
Mikšíček má úzký vztah ke Krušným horám a všímá si stop, které v nich zanechala historie
– které však postupně podléhají zubu času a spolu s tím odchází i naše paměť (Objev
údajně vyhubeného sídelního druhu uskutečněn na Königsmühle v Krušných horách). Na
pracovní skupinu UNESCO Monitoring and Evaluation Expert Group (MEEG), která pracuje
pro Dekádu vzdělávání pro udržitelný rozvoj OSN, se ptá Majda Naji v interview s Daniellou
Tilbury; v rozhovoru jsou představeny výsledky práce této skupiny a další kroky
připravované na období po skončení Dekády.
Rádi bychom vás také upozornili na poslední naše novinky a oznámení: podporujeme
Global University Network for Innovation (GUNI) a dáváme na vědomí, že poslední jejich
zpráva o vysokém školství Higher education in the World 5 je již k dipozici (za
zvýhodněných podmínek do konce června). Na konec si necháváme zprávu velmi důležitou
právě pro náš časopis; je jí výzva k podávání příspěvků pro tematické číslo Envigogiky,
které se bude zabývat kompetencemi v environmentálním vzdělávání a vzdělávání pro
udržitelný rozvoj. Příprava tohoto čísla souvisí s mezinárodní konferencí COPERNICUS
Alliance, kterou pořádáme v Praze začátkem října tohoto roku. (Takže možná brzy na
viděnou s těmi, které tato naše aktivita zaujme.)
Přejeme vám příjemné čtení, a těšíme se na vaše reakce, podněty, texty…
… a také krásné letní dny a hodně pohody!
Za redakční tým Envigogiky
Jana and Jiří Dlouzí
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