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STUDIA PAEDAGOGICA
Studia paedogogica is a scientific journal issued by the Faculty of Arts of the Masaryk University. The name
of the journal is related to its predecessor: to the pedagogical series of Studia minora facultatis
philosophicae universitatis brunensis (Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity), which
was issued from 1996 to 2008. Nonetheless, the tradition of the journal is far older, for the pedagogicalpsychological series of the journal was published even in the time period from 1966 to 1995.
Studia paedogogica publishes new works on education, upbringing and learning in all spheres of social
life. The papers are theoretical, but mainly empirical – the journal sets out to publish research undertaken
in the Czech Republic and abroad. The journal is open to interdisciplinarity – it strives to cover current
topics in pedagogical research while providing scope for studies grounded in other social sciences, too.
Studia paedogogica is published semi-annually. The first issue in a given year is monothematic; the second
one presents papers on various topics.
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