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Studia paedagogica jsou odborným časopisem vydávaným Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity. 
časopis vychází od roku 1996, jeho tradice je však mnohem starší, neboť navazuje na pedagogicko-psy-
chologickou řadu sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity vydávanou v letech 1966 až 1995.
Studia paedagogica přinášejí původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách 
života společnosti. Jde o stati teoretického, ale především empirického charakteru – cílem časopisu je 
publikovat výsledky výzkumů realizovaných na českých i zahraničních vědeckých pracovištích. 
Charakteristickým rysem časopisu je interdisciplinární otevřenost – usiluje o postižení aktuálních témat 
pedagogického výzkumu, nabízí však prostor rovněž studiím zakotveným v jiných sociálních vědách.
Studia paedagogica vycházejí dvakrát ročně. První číslo daného roku je vždy monotematicky zaměřeno,  
ve druhém jsou publikovány příspěvky nevztahující se k jedinému zastřešujícímu tématu.
Studia paedagogica jsou časopisem zařazeným na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik 
vydávaných v české republice (rada pro výzkum, vývoj a inovace).

redakční rada
prof. PhDr. Milan Pol, Csc., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno (předseda redakční rady)

prof. Dr. Gunnar Berg, středošvédská univerzita, Härnösand, Švédsko
prof. Dr. Michael Bottery, Univerzita v Hullu, Anglie, Velká Británie

prof. PhDr. Peter Gavora, Csc., Pedagogická fakulta Univerzity komenského v Bratislavě, slovensko
doc. PhDr. Miloš kučera, Csc., Pedagogická fakulta Univerzity karlovy v Praze

prof. Dr. Paul Mahieu, Institut pro vzdělávání a informační studia, Univerzita v Antverpách, Belgie
prof. PhDr. Jiří Mareš, Csc., lékařská fakulta Univerzity karlovy v Hradci králové

prof. PhDr. Milada rabušicová, Dr., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
prof. Dr. Michael schratz, Fakulta věd o vzdělávání, Univerzita v Innsbrucku, rakousko

doc. Dr. Anita Trnavčevič, Fakulta managementu, Primorská univerzita, koper, slovinsko
prof. PhDr. Eliška Walterová, Csc., Pedagogická fakulta Univerzity karlovy v Praze

výkonná redakce
Mgr. klára Šeďová, Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Mgr. roman Švaříček, Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
Mgr. Zuzana Makovská, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Návrh obálky
Mgr. roman Švaříček, Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Jazykové korektury
Mgr. Eva strnadová

Vydavatel
Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, Ič 00216224

Vychází dvakrát ročně, toto číslo vychází 1. 12. 2010
časopis je evidován Mk čr pod č. E 18709.

Sazba a tisk
rEProCEnTrUM, a. s., Blansko

Náklad
250 výtisků

Webové stránky časopisu
www.phil.muni.cz/wupv/casopis

Adresa redakce
Studia paedagogica

Ústav pedagogických věd FF MU
Arna nováka 1, 602 00 Brno

e-mail: studiapaedagogica@phil.muni.cz

časopis je pokračováním sPFFBU, řada U.

Issn 1803-7437



Studia PaedaGoGica

Studia paedagogica is a scientific journal published by the Faculty of Arts, 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 university), which was issued from 1996 
to 2008. nonetheless, the tradition of the journal is far older, for the pedagogical-psychological series of 
the journal was published even in the time period from 1966 to 1995.
Studia paedagogica 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 educational research while providing scope for studies grounded in other social sciences, too. 
Studia paedagogica 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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