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Studia paedagogica jsou odborným recenzovaným časopisem vydávaným Filozofickou fakultou Masary-
kovy univerzity. časopis vychází od roku 1996, jeho tradice je však mnohem starší, neboť navazuje na 
pedagogicko-psychologickou 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. Cha-
rakteristickým 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 vy-
dávaných v české republice (rada pro výzkum, vývoj a inovace).
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STUDIA PAEDAGOGICA

Studia paedagogica is a scientific journal published 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 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 pedagogical 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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