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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.
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Instrukce pro přispěvatele
Podmínky přijímání příspěvků

Přijímány jsou rukopisy v češtině, slovenštině, angličtině, němčině a francouzštině
na e-mailové adrese v textovém formátu MS Word (.doc, .docx, .rtf). Rozsah příspěvků včetně poznámek pod čarou: stati maximálně 15 stran (27 000 znaků), recenze,
zprávy a informace 5 stran (9 000 znaků). Rukopisy statí musí vedle vlastního textu
zahrnovat i anglický abstrakt a klíčová slova v češtině a angličtině, obvykle v rozsahu
1 tiskové strany (1 800 znaků).
Redakce si vyhrazuje právo jazykové a formální úpravy všech textů, veškeré stylistické
i jiné úpravy má autor možnost posoudit při korektuře.
Autoři rukopisů nemohou vystupovat anonymně, zároveň s prvním rukopisem, jejž
časopisu nabízejí, dávají k dispozici i svou plnou adresu, včetně tel. čísla, e-mailové
adresy či faxu.
Podmínky uveřejňování rukopisu

Studia philosophica je recenzovaný vědecký časopis a jím vydávané příspěvky musí
proto splňovat odborná i formální kritéria z této skutečnosti vyplývající. Rukopisy
jsou oboustranně anonymně posuzovány dvěma odbornými recenzenty. Z těchto
hodnocení nezávislých odborníků pak vychází redakční rada časopisu, jež na svých
jednáních posuzuje též vhodnost termínů publikování jednotlivých textů. S výsledky
recenzního řízení je autor seznamován v nejkratším možném termínu pracovníky
redakce. Nevyžádané rukopisy se nevracejí, honoráře se nevyplácejí. Konečné rozhodnutí o publikaci všech textů je v kompetenci předsedy redakční rady.
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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.
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, and listed in the List of peer reviewed journals published in the
Czech Republic.
Guidelines for contributors
Submission criteria

Submissions may be in Czech, Slovak, English, German or French. They should be sent
via e-mail in MS Word format (.doc, .docx, .rtf). Articles should not exceed 15 pages
(27,000 characters) including spaces and footnotes and endnotes. Reviews, reports and
information should not exceed 5 pages (9,000 characters). Submissions are to be accompanied by an abstract and key words in Czech and English with a maximum length
of 1 page (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.
Anonymous submissions are not accepted. All submissions must include the submitter’s complete name, address, and contact information (telephone number, fax number,
e-mail, etc.).
Publication criteria

Studia philosophica is a reviewed scholarly journal. All contributions must therefore meet
its established formal and academic criteria. Submissions are reviewed anonymously
by two scholars in the field. 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. No
financial compensation for publication in this journal is available. The final decision on
publication lies with the Editor.
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