Studia philosophica

Studia philosophica josu recenzovaným vědeckým časopisem vydávaným Filozofickou
fakultou Masarykovy univerzity od r. 2009. Časopis je obsahově zaměřen na příspěvky z oblasti filozofie (metafyziky, etiky, noetiky, dějin filozofie, sociální a politické
filozofie, filozofie náboženství, filozofie přírody ad.) a příbuzných disciplín. Vychází
dvakrát ročně. Plné texty článků jsou dostupné v Digitální knihovně Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity: http://digilib.phil.muni.cz.
Časopis navazuje na tradici Sborníku prací FF brněnské univerzity (SPFFBU), řada filosofická (B), ISSN 0231-7664, který vycházel v letech 1953–2008.
Časopis Studia philosophica je indexován v databázích ERIH Plus, Philosophy Documentation Center, EBSCO.
Instrukce pro přispěvatele
Podmínky přijímání příspěvků

Přijímány jsou rukopisy v češtině, slovenštině, angličtině, němčině a francouzštině,
a to v elektronické podobě na e-mail sph@phil.muni.cz v textovém formátu MS Word
nebo OpenOffice a současně v pdf formátu.
Nejzazší termín pro zaslání článků do prvního čísla v roce je 1. 3., nejzazší termín pro
zaslání článků do druhého čísla je 15. 8.
Rozsah příspěvků, včetně poznámek pod čarou: odborné studie maximálně 30 000
znaků (včetně poznámek a bibliografie), popularizační a didaktické texty 20 000 znaků, recenze, zprávy a jiné informace 10 000 znaků. Autoři odborných studií musí
vedle vlastního textu dodat i abstrakt a klíčová slova v češtině a angličtině, v rozsahu
nejvýše 1800 znaků.
Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy všech textů. Autor/ka má možnost posoudit veškeré takové úpravy při korektuře.
Zároveň se zasláním první verze rukopisu musí autor/ka uvést také úplnou pracovní
adresu
Podmínky uveřejňování rukopisu

Časopis Studia philosophica je recenzovaným vědeckým časopisem, a proto odborné
studie v něm publikované musí splňovat odpovídající odborná i formální kritéria. Rukopisy procházejí oboustranně anonymním odborným recenzním řízením. Vydávání
časopisu je vedeno zájmem publikovat kvalitní a čtenářsky zajímavé texty, k čemuž má
napomoci i přísné, avšak zároveň návodné a vstřícné recenzování.
Z hodnocení nezávislých recenzních posudků vychází redakční rada časopisu, jež při
rozhodování o publikaci zohledňuje též kontext dalších článků v každém čísle. S výsledky recenzního řízení je autor/ka seznamován/a v nejkratším možném termínu
pracovníky redakce. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci
předsedy redakční rady. Za zaslané rukopisy se nevyplácejí žádné honoráře (ani v případě jejich publikace).
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The journal Studia philosophica is a peer reviewed scholarly journal that has been
published by the Faculty of Arts, Masaryk University Brno since 2009. The journal
publishes original papers in the field of philosophy (metaphysics, ethics, epistemology, history of philosophy, philosophy of religion, philosophy of nature) and related
disciplines. It is issued twice a year. Article full texts are available in the Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University http://digilib.phil.muni.cz.
The journal Studia philosophica is a continuation of Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis brunensis, Series philosophica (B), published in 1953–2008.
The journal is indexed in international databases ERIH Plus, Philosophy Documentation Center, EBSCO.
Guidelines for contributors
Submission criteria

Submissions may be in Czech, Slovak, English, German or French. They should be
sent via e-mail (sph@phil.muni.cz) in MS Word or OpenOffice format and in pdf
format as well.
Deadline for submitting of papers for the first issue in year is 1. 3., deadline for submitting of papers for the second issue is 15. 8.
Scholarly papers should not exceed 30,000 characters including spaces and footnotes
and endnotes. Didactic articles should not exceed 20,000 characters. Reviews, reports
and other information should not exceed 10,000 characters. Submissions of scholarly
papers are to be accompanied by an abstract and key words in Czech and English with
a maximum length of 1,800 characters.
The journal retains the right to make language and formal corrections to all texts. All
other changes are subject to the author‘s approval.
All submissions must include the submitter‘s complete name, address, and contact
information (telephone number, fax number, e-mail, etc.).
Publication criteria

The journal Studia philosophica is a reviewed scholarly journal. The submitted scholarly papers must therefore meet the established formal and academic criteria. The
scholarly papers are reviewed anonymously by experts in the field. The aim of the
journal is to publish superior and attractive texts, the rigorous peer reviewing should
support this goal.
On the basis of these independent reviews, the Editorial Board of Studia philosophica makes decisions on publication and scheduling. The editor will inform authors
of the reviewers’ assessments in a prompt and timely manner. The final decision on
publication lies with the Editor. No financial compensation for publication in this
journal is available.
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