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Editorial

Bylo tradicí, že většina univerzitních ústavů vydávala sborníky prací svých členů (ať to 
byli učitelé, externí spolupracovníci nebo postgraduální studenti). V charakteru i názvu 
těchto periodik se nutně odrážela doba jejich vzniku. V roce 1952 začal vycházet Sbor-
ník prací brněnské univerzity (pojmenování bylo zvoleno vzhledem k tehdejší politické 
situaci, kdy univerzita již nemohla nést jméno Masarykovo a bránila se navrhovaným 
jménům – např. Univerzita Klementa Gottwalda). 

V roce 1954 se objevila samostatná řada filozofická pod označením B, aby se tak od-
lišila od sborníků medicínských, přírodovědných apod. Postupem doby došlo k diferen-
ciaci publikací podle jednotlivých disciplín (resp. příbuzných disciplín), takže od roku 
1966 vycházela samostatná řada pedagogicko – psychologická pod označením I (Sborník 
prací FF BU řada I), přičemž se střídala tématika psychologická s pedagogickou. Tato 
bienální podoba sborníku skončila v roce 1995 číslem I 29. Od roku 1996 začal vycházet 
samostatný sborník psychologických prací (ve fakultním systému označen písmenem P) 
pod názvem Annales Psychologici. Uveřejňoval příspěvky zralých autorů a rovněž články 
studentů doktorského programu, kteří tak naplňují smysl tohoto studia a vědecké pří-
pravy.

Vzhledem k ediční politice Masarykovy univerzity, vycházející z celostátních 
představ o publikačních výstupech ve vědě, změnily všechny katedry a ústavy (i na 
mimobrněnských univerzitách) formu svých publikací: sborníky prací se transformovaly 
v odborné časopisy, které jsou zatím vesměs zařazovány do kategorie recenzovaných 
neimpaktovaných žurnálů. Conditio sine qua non existence těchto časopisů je vydávání 
alespoň dvou čísel ročně – v době jejich vzniku jsou akceptována i dvojčísla. 

Redakční rada má v plánu časopis zásadním způsobem modifikovat. Chceme změnit 
obsah i formu. Uvažujeme o tištěné či elektronické podobě, případně o kombinaci obou 
forem.

Protože Československá psychologie je zaměřena převážně na základní výzkum a pre-
feruje uveřejňování teoretických studií, domníváme se, že mnoho kolegyň a kolegů by 
uvítalo časopis, orientovaný na konkrétnější problematiku. Uvažujeme o názvu Klinická 
psychologie a osobnost. Do náplně časopisu by se „vešly“ příspěvky nejen z klinické 
psychologie, ale i z dětské psychologie, poradenství, psychodiagnostiky, assessmentu, 
psychoterapie, dále kazuistiky, otázky sociálních souvislostí atd. Širší problematiku, za-
jímající psychology v nejrůznějších oblastech praxe může zastřešovat druhá část názvu 
– osobnost.

Předkládaný časopis je na cestě od předchozích Annales psychologici k nové Klinické 
psychologii osobnosti. Přejme mu, ať dorazí včas a na správnou adresu.

Mojmír Svoboda
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