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Editorial

Historie tohoto žurnálu netvoří jednotnou linii. V roce 1952 začal vycházet
Sborník prací brněnské univerzity (název byl zvolen vzhledem k tehdejší politické situaci, kdy univerzita již nenesla jméno Masarykovo a bránila se jménům
navrhovaným – např. Univerzita Klementa Gottwalda). Jeho řada filozofická pod
označením B se objevila o dva roky později. Součástí této řady byla i „část psychologie a pedagogika“. Od roku 1966 vychází samostatná řada pedagogicko
– psychologická pod označením I. Ta skončila v roce 1995 číslem I 29. Od roku
1996 vydává Psychologický ústav filozofické fakulty Masarykovy univerzity periodikum s názvem Annales psychologici, tentokráte pod označením P. Čtenář má
v rukou poslední číslo této série P 13, s vročením 2009.
Redakční rada má v plánu časopis zásadním způsobem modifikovat. Sborník
s roční periodicitou chceme transformovat na časopis, vycházející dvakrát ročně.
Chceme změnit obsah i formu. Uvažujeme o tištěné či elektronické podobě, případně o kombinaci obou forem.
Hlavní změnou bude zaměření periodika, kterou by měl odrážet i nový název.
Sborník prací nebyl nijak tématicky vymezen, od následujících čísel plánujeme
přesunout důraz na otázky psychologie osobnosti a klinické psychologie, neboť
se domníváme, že jsou to oblasti nosné a mají mnoho společného.
Doufejme, že se v roce 2010 můžeme těšit na první číslo časopisu „Klinická
psychologie a osobnost“, vydávaného Psychologickým ústavem FF MU ve spolupráci s mnoha dalšími kolegy a kolegyněmi z České republiky i ze zahraničí.
Náplň aktuálního sborníku tvoří dvanáct příspěvků, pocházejících od učitelů ústavu, dále od polských kolegů (publikujících v angličtině) a rovněž, což
je zvláště potěšující, obsahuje příspěvky doktorandů Psychologického ústavu.
Mnozí z nich se již aktivně zúčastnili mezinárodních konferencí a lze si přát, aby
aktivní účast ve Sborníku nastartovala jejich další vědeckou a publikační činnost.
Některé články brněnských autorů jsou uvedeny v angličtině. I v budoucnu počítáme s dalším uveřejňováním článků v cizích jazycích.
Na jaře 2009 se dožívá doyen Psychologického ústavu filozofické fakulty Masarykovy univerzity významného životního výročí. Protože se jedná o jubileum
„půlkulaté“, nepovažoval profesor Josef Švancara za podstatné konání jakýchkoliv oslavných akcí. Nicméně si dovolujeme alespoň touto, v postatě značně nefor-
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mální cestou, poblahopřát našemu vzácnému kolegovi a poděkovat mu za vše, co
v oboru vykonal a co pro ústav i pro jednotlivé členy znamenal a znamená.
Přeji panu profesorovi mnoho dalších produktivních let a vůbec vše dobré v životě.
Brno 2. 4. 2009
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