124

OBSAH — CONTENTS

Studia philosophica

Vědecký časopis Filozofické fakulty MU. ISSN 1803-7445
Studia philosophica (ISSN 1803-7445), recenzovaný vědecký časopis vydávaný pod tímto názvem
Masarykovou univerzitou od roku 2009, uveřejňuje příspěvky z oblasti filosofie a příbuzných disciplín.
Časopis je registrován MK ČR pod číslem E 18708.
Vychází dvakrát ročně.
ISSN 1803-7445
Časopis Studia philosophica navazuje na tradici Sborníku prací FF brněnské univerzity (SPFFBU),
řada filosofická (B), započatou roku 1953. (ISSN původní řady SPFFBU: 0231-7664.)
Archiv SPPFFBU včetně plného textu čísel od r. 1995:
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995
Redakční rada časopisu Studia philosophica:
Jan Zouhar (Masarykova univerzita; předseda)
Josef Krob (Masarykova univerzita, Brno)
Andrzej Kiepas (Uniwersytet Śląski Katowice, Polsko)
Philippe Goujon (Université Namur, Belgie)
Vladimír Leško (UPJŠ Košice, Slovensko)
Helena Pavlincová (výkonná redaktorka)

Instrukce pro přispěvatele

Podmínky přijímání příspěvků
Přijímány jsou rukopisy v češtině, slovenštině, angličtině, němčině a francouzštině, a to na disku
či disketě nebo na e-mailovou adresu v textovém formátu MS Word a současně pdf. Rozsah příspěvků, včetně poznámek pod čarou: stati maximálně 15 stran ČSN 88 0220 (úprava rukopisu pro
sazbu), recenze, zprávy a informace 5 stran téže normy. Rukopisy statí musí vedle vlastního textu
zahrnovat i abstrakt a klíčová slova v češtině a angličtině, obvykle v rozsahu 1 tiskové strany.
Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy všech textů, veškeré stylistické i jiné úpravy má autor
možnost posoudit při korektuře.
Autoři rukopisů nemohou vystupovat anonymně, zároveň s prvním rukopisem, jejž časopisu nabízejí, dávají k dispozici i svou plnou adresu, včetně tel. čísla, e-mailové adresy či faxu.
Podmínky uveřejňování rukopisu
Studia philosophica je recenzovaný vědecký časopis a jím vydávané příspěvky musí proto splňovat
odborná i formální kritéria z této skutečnosti vyplývající. Rukopisy jsou oboustranně anonymně
posuzovány dvěma odbornými recenzenty. Z těchto hodnocení nezávislých odborníků pak vychází
redakční rada časopisu, jež na svých jednáních posuzuje též vhodnost termínů publikování jednotlivých textů. S výsledky recenzního řízení je autor seznamován v nejkratším možném termínu pracovníky redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, honoráře se nevyplácejí. Konečné rozhodnutí
o publikaci všech textů je v kompetenci předsedy redakční rady.
Bližší podrobnosti zájemcům na požádání zašle výkonná redaktorka (pavlinco@phil.muni.cz).
Objednávky přijímá:

Knihkupectví Hana Smílková
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1
602 00 Brno
tel. 549 49 8734
e-mail: knihysmilkova@atlas.cz

