Seznam recenzovaných a impaktovaných časopisů vydávaných v ČR
(výběr ze Seznamu recenzovaných periodik RVVI pro autory působící
na AMU)

Hudební a taneční obory
Musicologica Olomucensia. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Philosophica.
Periodikum, jehož studie jsou publikovány v angličtině nebo němčině, je určeno mezinárodní
muzikologické veřejnosti. Přináší výsledky základního vědeckého výzkumu zejména pedagogů,
doktorandů a absolventů Katedry muzikologie FF UP, jsou však v něm publikovány i studie vědeckých
pracovníků a nejvyspělejších studentů dalších českých a zahraničních muzikologických institucí a
vysokých škol.
http://new.musicologicaolomucensia.upol.cz/
http://www.muzikologie.upol.cz/veda_a_vyzkum/musicologica_olomucensia/zakladni_informace.html
ISSN: 1212-1193.

Hudební věda
Hudební věda je ústředním domácím odborným časopisem oboru. Je vydávána od roku 1964, kdy
navázala na tradici dříve vydávaných sborníků Musikologie a Hudební věda 1961–62. Zveřejňuje
historické, teoretické i analytické studie, recenze domácí a zahraniční literatury, zprávy z konferencí,
informace o činnosti hudebně-vědných institucí a výroční bibliografii muzikologické produkce v českých
zemích. V Hudební vědě jsou vydávány texty v češtině, slovenštině nebo ve světových jazycích. Studie
jsou opatřeny obligátním anglickým abstraktem a rozsáhlým resumé.
Články vycházející v Hudební vědě jsou indexovány a abstraktovány v předních mezinárodních databázích
zaměřených na hudbu či humanitní vědy: ERIH, SCOPUS, Web of Science, a také v The Central European
Journal of Social Sciences and Humanities, Current Contents / Arts & Humanities, International Index to
Music Periodicals, Music Index a RILM Abstracts of Music Literature.
http://www.imus.cz/cs/asopis-hudebni-vda
ISSN: 0018-7003.

Hudební výchova
Profilace časopisu Hudební výchova: společenské dění a hudební výchova; aktuální otázky přestavby
hudebního školství; srovnávací a přehledové studie o stavu hudebně výchovné problematiky u nás i
v zahraničí; závěry současných výzkumů; metodické podněty pro hudebně výchovnou práci; osobní
zkušenosti autorů s výukou hudební výchovy na různých typech škol; informace o zajímavých hudebních
a hudebně pedagogických akcích; podněty ze zdařilých studentských či doktorandských prací; postřehy ze
zahraničních stáží a studijních pobytů; medailónky významných jubilujících osobností; recenze
vycházejících monografií; rubrika O hudbě anglicky; autorské počiny v písňové tvorbě pro děti.
http://hudebnivychova.pedf.cuni.cz/
ISSN: 1210-3683.

Musicalia. Časopis Českého muzea hudby
Časopis se zaměřuje na sbírky Českého muzea hudby, které představuje v rozsáhlejších vědeckých
studiích a kratších odborných statích. Pramenné studie doplňuje informatorium o činnosti muzea a
bohatá obrazová dokumentace. Původní publikované práce jsou v naprosté většině výsledkem vědecké
činnosti pracovníků ČMH a důsledně česko-anglické. Kromě muzikologie dávají Musicalia prostor také
příspěvkům, které hudebně-vědná témata zasazují do širších mezioborových souvislostí (výtvarné umění,
muzeologie, obecné dějiny apod.). První dvojčíslo vyšlo v březnu 2009.
http://www.nm.cz/publikace/publikace-detail.php?id=16
ISSN: 1803-7828.

Musicologica Brunensia (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis brunensis)
Musicologica Brunensia je mezinárodní recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje původní výsledky
bádání v oblasti hudební vědy a příbuzných disciplín. Zaměření časopisu pokrývá širokou oblast
zahrnující jak historickou, tak systematickou oblast muzikologie. Z hlediska geografické orientace není
časopis nijak regionálně lokalizován. Časopis vydává Masarykova univerzita (Ústav hudební vědy
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity) od r. 2009. Vychází dvakrát
ročně.http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/journals/musicologica-brunensia
ISSN: 1212-0391.

Opus musicum
Hudební revue Opus musicum vychází v Brně od roku 1969, je hudebním periodikem uznávaným
odbornou veřejností v ČR i v zahraničí. Dramaturgie obsahu je postavena na původních muzikologických
studiích, věnujeme pozornost významným fenoménům a osobnostem hudební kultury, mapujeme dění v
oblasti hudebního divadla a koncertního a festivalového života.
http://www.opusmusicum.cz/
ISSN: 0862-8505.

Divadelní obory
Divadelní revue
Divadelní revue je odborné recenzované teatrologické periodikum, které třikrát ročně vydává Institut
umění – Divadelní ústav. Vychází od roku 1989. Redakčně jej připravuje a jeho odbornou úroveň
garantuje Kabinet pro studium českého divadla. Cílem časopisu je přinášet odborné studie, analýzy,
dokumenty, recenze, zprávy o divadelní kultuře s důrazem na teorii a historii českého i světového divadla.
Od roku 2006 je zařazen v databázi ERIH a od roku 2012 též v mezinárodní databázi SCOPUS.
http://www.divadelnirevue.cz/
ISSN: 0862-5409.

Theatralia
Theatralia jako časopis evidovaný MK ČR pod č. E 18717 vychází od r. 2009 dvakrát ročně a je
připravován ve spolupráci s Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií FFUP Olomouc. Studie
uveřejněné v rubrice Yorick a Spektrum procházejí odborným recenzním řízením. Cílem časopisu je
mapovat divadlo ve všech jeho podobách jazykových i žánrových bez ohledu na dobu a teritorium. Slouží
k tomu odborné studie, recenze a publikování archivních materiálů všeho druhu. Neuzavírá se příspěvkům
odborníků z jiných pracovišť, uveřejňuje rovněž studie vycházející z nejlepších studentských prací
bakalářských a magisterských.
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/theatralia/index
ISSN: 1803-845X.

Filmová studia a vizuální umění
Iluminace. Časopis pro teorii, historii a estetiku filmu
Časopis Iluminace byl založen v roce 1989 jako půlletník pro vědeckou reflexi kinematografie. Od svého
pátého ročníku, tj. od roku 1993, přešel na čtvrtletní periodicitu, při té příležitosti se rozšířil jeho rozsah i
formát. Iluminace přináší po celou dobu své existence původní teoretické i historické studie, každé číslo
obsahuje rovněž překlady zahraničních textů dokumentujících soudobé trendy světového filmového
myšlení nebo splácejících překladatelské dluhy ze starších období. Velký prostor je v Iluminaci věnován
edici pramenů k dějinám kinematografie, stejně jako rozhovorům s významnými osobnostmi oboru.
Zvláštní rubrika poskytuje prostor k prezentaci probíhajících výzkumných projektů. Jako každý
akademický časopis i Iluminace obsahuje recenze domácí a zahraniční odborné literatury. Od roku 2004
je v každém čísle vyhrazen prostor pro monotematický blok textů. Od roku 2005 jsou některé
monotematické bloky připravovány ve spolupráci s hostujícími editory.
Iluminace je zařazena v databázi SCOPUS a je dostupná též přes elektronické databáze EBSCO a ProQuest.
http://www.iluminace.cz
ISSN: 0862-397X.

Moravian Journal of Literature and Film
The Moravian Journal of Literature and Film, founded in 2009, is a Czech scholarly journal whose
objective is to be a platform for an intersection of literary and film history, criticism, and theory. The
journal examines literatures and films in any language, thus merging both regional and universal themes.
The journal is published in English, has been peer-reviewed since its foundation, and has two issues a
year.
http://www.moravianjournal.upol.cz/
ISSN: 1803-7720.

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny
Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny je periodikum zaměřující se na současné vizuální umění v širším
kulturním a teoretickém kontextu. Cílem Sešitu je kultivovat domácí reflexi umění tištěním odborných
textů z oblasti humanitních a společenských věd, které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u
nás i v zahraničí. Sešit z principu není metodologicky vymezen; rozhodujícími měřítky jsou kvalita,
podnětnost a relevance pro reflexi současného vizuálního umění. Časopis vychází dvakrát ročně a
publikuje odborné studie i recenze. Je zařazen v databázi ERIH PLUS.
http://vvp.avu.cz/sesit
ISSN: 1802-8918.

Umění
Dvouměsíčník Umění vychází v Ústavu dějin umění AV ČR již od roku 1953 jako recenzované periodikum.
Navazuje na tradici časopisu téhož jména vydávaného nakladatelem Janem Štencem od roku 1918. Zabývá
se převážně dějinami českého a středoevropského umění od raného středověku po 20. století, ale
zveřejňuje také příspěvky s mezinárodním záběrem a metodologické studie. Otvírá prostor pro rozmanité
myšlenkové přístupy i pro zachycení vztahů mezi výtvarným uměním, filozofií a literaturou. Vedle
původních studií domácích a zahraničních badatelů přináší rozhovory s výraznými osobnostmi současné
kunsthistorie a filozofie umění, neznámé archivní dokumenty, polemiky, recenze, zprávy, ankety. Zhruba
třetina textů je publikována ve světových jazycích, především v němčině a angličtině.
Časopis je zařazen v databázích Web of Science (ISI Web of Knowledge) | Scopus | EBSCO |
ARTbibliographies Modern | Design and Applied Arts Index | ERIH.http://www.umeni-art.cz/cz/default.aspx
ISSN: 0049 – 5123.

Pedagogika, estetika, kulturní dějiny a další příbuzné humanitní
a společenskovědní obory
Acta Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni
Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity (Acta FF) jsou odborným recenzovaným časopisem, který
vychází třikrát ročně a zveřejňuje vědecky relevantní články a studie z oblasti humanitních,
společenských a přírodních věd - a to nejen těch oborů, které jsou primárně pěstovány na FF ZČU.
http://ff.zcu.cz/research/edicni-cinnost
ISSN: 1802-0364.

Acta Historica Univesitatis Silesianae Opaviensis
Svým zaměřením jsou „Acta“ odborným časopisem, jehož obsah tvoří odborné studie, články, recenze a
anotace z oblasti historie, kulturní historie, historiografie, dějin umění, filozofie dějin a příbuzných oborů.
Mezi přispěvatele patří vedle kmenových pracovníků ÚHV FPF i přední odborníci z celé České republiky a
Slovenska, což podtrhuje nadregionální charakter časopisu. Vychází jednou ročně a je připravovaný
pracovníky Ústavu historických věd FPF SU.
http://www.uhv.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=61
ISSN: 1803-411X.

Acta Univesitatic Carolinae
Časopisy AUC vycházejí péčí univerzitního nakladatelství Karolinum na jednotlivých fakultách UK a
pokrývají širokou škálu zde pěstovaných oborů. Řada Philologica představuje platformu pro lingvistická,
literárněvědná a literárněhistoricá bádání napříč všemi filologickými obory pěstovanými na Filozofické
fakultě. Řada Philosophica et Historica představuje platformu pro historické obory (světové a české
dějiny, historiografie, pomocné vědy historické, archeologie, etnologie), pro filosofii, sociologii,
psychologii, logiku a muzikologii.
http://www.ff.cuni.cz/fakulta/vydavatelstvi/edicni-rady-ff-uk/ostatni-publikace/acta-universitatis-carolinae-auc/
Acta Univesitatis Carolinae Philologica ISSN: 0567-8269.
Acta Universitatis Carolinae Philosophica et Historica ISSN: 0567-8293.

Bohemica litteraria
Bohemica litteraria je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti literárněvědné
bohemistiky a příbuzných disciplín. Je vydáván Filozofickou fakultou MU a vychází dvakrát ročně.
http://www.phil.muni.cz//wff/home/publikace/casopisy/bohemica-litteraria
ISSN: 1213-2144.

Bohemica Olomucensia
Vydává Katedra bohemistiky Filozofické fakulty University Palackého v Olomouci. Přináší původní studie
a články z oboru českého jazyka a literatury, ale též lingvistické a literárněvědné příspěvky s obecnější
platností a příspěvky zúročující interdisciplinární souvislosti uměnovědné a historické.
http://www.kb.upol.cz/cs/veda_a_vyzkum/bohemica_olomucensia.html
ISSN: 1803-876X.

Bulletin Moravské galerie Brno
Bulletin vychází dvakrát ročně, vždy tematicky zaměřen na jednu či dvě problematiky, které se týkají
například materiálů, uspořádání výstavních prostor či uměleckých archivů apod.
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/o-galerii/bulletin-mg.aspx
ISSN: 0231-5793.

Central European papers (C.E.P.)
Časopis Central European Papers (C.E.P.) je recenzovaným mezinárodním vědeckým periodikem
zaměřeným na novověké dějiny, politiku a společnost střední Evropy. Časopis vznikl v roce 2013 a je
vydáván na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě. Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné i
elektronické verzi a pouze v anglickém jazyce.
Časopis je indexován v mezinárodních databázích The Central European Journal of Social Sciences and
Humanities (CEJSH) a Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.).
http://www.slu.cz/fvp/cz/web-cep
ISSN: 2336-3312.

Civilia
Odborná revue pro didaktiku společenských věd je časopis vycházející od roku 2010, v němž jsou
publikovány původní studie (teoretické, empirické i přehledové), diskusní příspěvky, zprávy a recenze z
oblasti společenských věd (zejména filosofie, etiky, historie a politologie) a také z didaktiky humanitních a
společenských věd (aktuální trendy a reflexe oborové didaktiky společenských věd v praxi). Časopis
vychází dvakrát ročně, přičemž publikovat na jeho stránkách mají možnost nejen domácí a zahraniční
renomovaní autoři, ale prostor je poskytován rovněž studentům doktorského studia. Vydává Univerzita
Palackého v Olomouci.
http://ksv.upol.cz/civilia/index.php
ISSN: 1805-3963.

Culturologia. The Journal of Culture
Culturologia – The Journal of Culture je mezinárodní kulturologický časopis vydávaný; vychází dvakrát
ročně v elektronické i tištěné podobě, publikuje originální studie, výzkumné zprávy a recenze v českém a
anglickém jazyce. Od roku 2015 vychází pod názvem The Journal of Culture.
http://www.ff.cuni.cz/fakulta/vydavatelstvi/casopisy-a-rocenky-ff-uk/culturologia-the-journal-of-culture/
ISSN: 1805-2886.

Czech and Slovak Journal of Humanities
Časopis vychází dvakrát ročně v tištěné podobě, v anglickém a německém jazyce. Vydávají ho Katedry
historie, Katedra muzikologie, Katedra filozofie, Katedra dějin umění a Katedra filmových, mediálních a
divadelních studií, FF UP Olomouc.
http://csjh.upol.cz/
ISSN: 1805-3742.

Czech-polish historical and pedagogical journal
Recenzovaný odborný časopis vychází 2x ročně od roku 2009. Posláním je poznání dějin a kultury dvou
sousedních zemí – Polsko a ČR a nabídnutí inspirativní motivace k dosud neprobádaným oblastem.
Vychází ve spolupráci s Universitou Wrocław.
http://www.ped.muni.cz/whis/journal.html
ISSN:1803-6546.

Časopis Matice moravské
Časopis Matice moravské (ČMM) patří k historickým časopisům s dlouholetou tradicí. Byl založen již v
roce 1869 a vycházel s výjimkou let 1883-1890 a posledních let nacistické okupace nepřetržitě. Časopis s
mezinárodní redakcí, ve které jsou renomovaní badatelé z Francie, Maďarska, Německa, Polska,
Rakouska, Slovenska a USA, se zaměřuje především na vydávání vědeckých studií a článků, v nichž jsou
předkládány nejnovější výzkumné poznatky z dějin a kultury Moravy, českých zemí a střední Evropy.
http://www.matice-moravska.cz/cmm_profil.htm
ISSN: 0323-052X.

Časopis Národního muzea. Řada historická
V současnosti profil časopisu ovlivňuje oborová skladba Historického muzea Národního muzea (obory:
archeologie, numismatika, teatrologie, historie, národopis, dějiny umění a příbuzné discipliny). Časopis je
dále otevřen kvalitním příspěvkům, jež jsou materiálově založeny na sbírkách Národního muzea, ale
nevyhýbá se ani dalším příspěvkům, jejichž kvalita je na příslušné profesionální úrovni. Časopis
Národního muzea vychází 2 x ročně vždy jako dvojčíslo.
http://www.nm.cz/publikace/publikace-detail.php?id=8
ISSN: 1214-0627.

Časopis Slezského zemského muzea. Série B, vědy historické.
Odborná a vědecká náplň vychází především ze společenskovědních disciplín, zastoupených v organizaci,
tedy archeologie, historie, umělecké historie, numismatiky, etnografie, muzikologie, dějin divadla, dějin
literatury a muzeologie. Časopis uveřejňuje především původní vědecké studie a materiálové práce,
vycházející z regionálních pramenů. Nedílnou součástí časopisu je recenzní rubrika a část vyhrazená
aktuálním zprávám souvisejícím s pojetím časopisu.
http://www.szm.cz/rubrika/73/veda-a-vyzkum/periodika/casopis-szm-serie-b-vedy-historicke.html
ISSN:1211-3131

Česká literatura. Časopis pro literární vědu
Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Ústavem pro českou literaturu Akademie věd
ČR. Vychází šestkrát ročně, je zaměřen na zkoumání historie, poetiky, kontextů a funkcí české literatury a
na problémy české a světové literárněvědné teorie. Cílem časopisu je přinášet metodologicky podložené
příspěvky, jež představují informační přínos a badatelské impulzy pro českou i světovou literárněvědnou
bohemistiku i další spřízněné humanitní disciplíny. Časopis otiskuje původní i přeložené texty v českém
jazyce. Časopis Česká literatura je indexován v následujících databázích: ISI Web of Knowledge, SCOPUS,
ERIH (European Reference Index for the Humanities, kategorie A), CEJSH (The Central European
Journal of Social Sciences and Humanities.
http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura
ISSN: 0009-0468.

Český časopis historický
Je ústředním historickým časopisem, vycházejícím od roku 1895 (založeným 17. 11. 1894), zveřejňujícím
významné výsledky bádání o českých a světových dějinách, materiálové studie, diskuse, recenze i zprávy a
přehledy o domácí i zahraniční historiografické produkci. Je veden v mezinárodních databázích SCOPUS a
ERIH (Category INT1).
http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/cesky-casopis-historicky.ep
ISSN: 0862-6111.

Dějiny – Teorie – Kritika
Dějiny - Teorie - Kritika je odborný recenzovaný časopis věnovaný kritické reflexi dějepisectví a jeho
metod. Publikuje původní studie, recenze a diskusní texty. Vychází dvakrát ročně, vydává jej Fakulta
humanitních studií Univerzity Karlovy.
http://www.dejinyteoriekritika.cz/
ISSN: 1214-7249.

Estetika: The Central European Journal of Aesthetics
Our focus is primarily on topics that have been neglected in contemporary aesthetics: the possibilities of
the transformation and re-description of traditional concepts (such as the aesthetic experience and the
aesthetic object); the cognitive and social dimensions of the Aesthetic (das Ästhetische); the emotions and
affects; the history of aesthetics; the history of aesthetics as an institutionalized discipline; and, last but
not least, the definition of aesthetics in contrast to traditional and more recent disciplines (such as the
theory of art, the psychology of art, cultural theory, and visual theory).
Časopis je zařazen v databázi SCOPUS a Web of Science.
http://aesthetics.ff.cuni.cz/
ISSN: 0014-1291.

Études romanes de Brno (ERB)
Prestižní recenzovaný mezinárodní vědecký časopis, který uveřejňuje původní příspěvky z oblasti
románských jazyků a literatur. V oddíle „Dossier thématique“ jsou řazeny příspěvky z lingvistiky či
literární teorie a historie, které spolu tematicky souvisí, v oddíle „Études“ jsou zahrnuty původní studie
bez další tematické souvislosti a v oddíle „Comptes rendus“ jsou uveřejňovány recenze na nedávno
vydané publikace, které jsou předmětem zájmu časopisu. Studie a recenze jsou psány ve francouzštině,
španělštině, italštině a portugalštině, výjimečně i v dalších románských jazycích.
http://www.phil.muni.cz/wff/home/publikace/casopisy/etudes-romanes-de-brno
ISSN: 1803-7399.

Filosofický časopis
Vychází již od roku 1953, a dnes je tedy již nejdéle vycházejícím českým odborným periodikem, které se
zabývá filosofickými otázkami. Od roku 1990 je Filosofický časopis recenzovaným periodikem a je uváděn
v mezinárodních citačních databázích Web of Science, Scopus, ERIH, ISI a Ulrich’s.
http://filcasop.flu.cas.cz/
ISSN: 0015-1831.

Filosofie dnes
Otevřený časopis pro filosofii a filosofické otázky společenských věd, věnovaný tématům, která jsou pro
filosofii zajímavá a podnětná právě dnes. Vydává Katedra filosofie a společenských věd Filozofické fakulty
Univerzity Hradec Králové.
http://filosofiednes.ff.uhk.cz/index.php/hen
ISSN: 1804-0969.

Folia Historica Bohemica
V letech 1979–1990 (č. 1–13) bylo periodikum věnováno českým dějinám od 9. do poloviny 19. století; od
roku 1990 (od sv. 14) se specializuje se na české a obecné dějiny raného novověku (16.–18. století). Je
zařazeno v mezinárodní databázi ERIH.
http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/folia-historica-bohemica.ep/
ISSN: 0231-7494.

Germanoslavica –Zeitschrift für germano-slawische Studien
Na svých stránkách časopis prezentuje výsledky srovnávacího studia v oblasti slovansko-germánských
vztahů obecně, nejčastěji jsou zastoupeny vztahy česko-německé. Studie reflektují oblast literárně
historickou, literárně teoretickou i lingvistickou, přijímány mohou být i příspěvky zaměřující se na
kulturologii, historii a etnografii.
http://www.slu.cas.cz/4-germ-char.html
ISSN: 1210-9029.

Historica. Revue pro historii a příbuzné vědy
Časopis je odborným recenzovaným periodikem vydávaným dvakrát ročně Filozofickou fakultou
Ostravské univerzity. Publikuje hlavně texty, které vznikly na pomezí různých vědních oborů, například
historie a sociologie, historie a ekologie, historie a dějiny umění apod.
http://katedry.osu.cz/khi/historica/
ISSN: 1803-7550.

Kuděj
Odborný, recenzovaný časopis pro kulturní dějiny, který vychází od roku 1999 dvakrát do roka. Usiluje o
multidisciplinární pojetí kulturních dějin v širokém vymezení. Články mohou pokrývat jak teorii, tak
metodologii vědy, nebo se zabývat konkrétní problematikou.
https://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
ISSN: 1211-8109.

Kultura, umění a výchova
Časopis Kultura, umění a výchova je odborným recenzovaným periodikem, vycházejícím dvakrát ročně v
českém či slovenském jazyce. Cílem časopisu je podpořit mezioborovou komunikaci a výměnu poznatků v
rozličných oblastech společenských věd, které spojuje zájem o kulturu, umění a jejich výchovný potenciál.
Je určen především didaktikům expresivních oborů (výtvarné, hudební, dramatické či literární výchovy),
muzejním pedagogům, teoretikům a historikům umění, pedagogům praktických uměleckých disciplín, ale
i odborníkům působícím v oblasti muzeologie, vizuálních studií, mediálních studií ad.
http://www.kuv.upol.cz/index.php?seo_url=aktualni-cislo
ISSN: 2336-1824.

Lidé města.
Lidé města jsou recenzovaným odborným časopisem věnovaným antropologickým vědám s důrazem na
problematiku města a příbuzným společenskovědním a humanitním disciplínám. Vydává fakulta
humanitních studií University Karlovy. http://lidemesta.cz/
ISSN: 1212-8112.

Marginalia historica. Časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury.
Odborný recenzovaný časopis, který se věnuje široce pojímaným dějinám vzdělanosti (včetně školství i
osvěty) a komplementárně chápané kultury. Otiskuje původní vědecké studie, materiálové příspěvky,
recenze a zprávy zaměřující se na problematiku českých zemí nahlíženou v středoevropském a
evropském kontextu. http://pages.pedf.cuni.cz/kddd/marginalia-historica/charakteristika/
ISSN: 1804-5367.

Media4u Magazíne
Čtvrtletní časopis pro podporu vzdělávání je vydáván s odbornou podporou mezinárodního kolegia
vysokoškolských pedagogů. Tato dobrovolná iniciativa nemůže být spojována s jakoukoliv konkrétní
školou ani jinou organizací. Časopis je určen pro podporu vědy a výzkumu v oblasti vzdělávání bez ohledu
na konkrétní oblast výuky. Nejvíce je časopis zaměřen na oblasti: vzdělávací technologie, oborové
didaktiky, komunikace, informatiky, využívání medií a mediálních prostředků, auditoriologie – prostorové
řešení a technické vybavení učeben, přednáškových, konferenčních a kongresových sálů. Od června 2015
je zařazen do databáze ERIH PLUS. Od června 2011 je časopis zařazován do celosvětové databáze EBSCO
Publishing v sekci Education Research Index Family.
http://www.media4u.cz/
ISSN 1214-9187.

Mediální studia
Mediální studia je recenzovaný odborný časopis zaměřený na publikování autorských teoretických a
empirických statí v oboru mediálních studií a žurnalistiky. Cílem projektu je nabídnout nejen akademické
obci, ale všem zájemcům o mediální témata časopis zaměřený na kritickou reflexi otázek týkajících se
médií. Snažíme se poskytnout prostor pro spolupráci a komunikaci vědců z České republiky a Slovenska a
současně zvýšit mediální gramotnost české populace, tedy porozumění procesu konstrukce mediálních
obsahů a schopnost kritické reflexe ve vztahu k těmto obsahům. Chceme mimo jiné vyjít vstříc
odborníkům a studentům, pro které jsou obtížně dostupné některé aktuální výzkumy či reflexe
zahraničních textů. Odborníkům také nabízíme prostor k publikaci závěrů jejich teoretických či
empirických prací. Vydavatelem časopisu je od roku 2010 Fakulta sociálních věd UK, členy redakce a
redakční rady jsou zástupci kateder mediálních studií a žurnalistiky českých a slovenských univerzit.
Časopis obsahuje teoretické texty, články reflektující empirický výzkum, překlady významných
cizojazyčných statí, zprávy z výzkumu zveřejňující zajímavá data, kvalitní studentské práce, eseje, recenze
českých i zahraničních odborných publikací a zprávy o aktuálním dění v oblasti mediálních studií a
žurnalistiky. Časopis vychází dvakrát ročně.
http://medialnistudia.cz/
ISSN: 1801-9978.

Moderní dějiny
Specializované periodikum s podtitulem Časopis pro dějiny 19. a 20. století. Je určeno k publikování
analytických studií, materiálů a dokumentů k obecným a českým dějinám uvedeného období. Résumé v
angličtině a němčině. Časopis Moderní dějiny je registrován mezinárodní databází European Reference
Index for the Humanities (ERIH) a v mezinárodní internetové databázi The Central European Journal of
Social Science and Humanitises (CEJSH) a v databázi Library of Congress USA.
http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/moderni-dejiny.ep/
ISSN: 1210-6860.

Opuscula historiae artium. (Studia minora Facultatis philosophicae universitatis
brunensis. Series historiae artium.)
Opuscula historiae artium je recenzovaný vědecký časopis vydávaný Seminářem dějin umění Masarykovy
univerzity. Pod názvem Opuscula historiae artium časopis vychází od roku 1996. Od roku 2013 je součástí
citačních a abstraktových databází SCOPUS a ERIH PLUS.
http://www.phil.muni.cz/dejum/OHA/index.html
ISSN: 1211-7390.

Orbis Scholae
Časopis ORBIS SCHOLAE je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání
v jeho širších sociokulturních souvislostech. Jeho cílem je přispět k porozumění a rozvoji školního
vzdělávání, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky. Otiskuje původní, dosud nepublikované ani
jinému časopisu nebo sborníku nabídnuté příspěvky. Anglická čísla časopisu indexována v mezinárodní
databázi Education Research Complete (dostupné skrze EBSCO), v databázi CEEOL a nově také v databázi
SCOPUS. Od roku 2014 je časopis zařazen v databází ERIH PLUS.
http://www.orbisscholae.cz/
ISSN: 1802-4637

Paidagogos
Paidagogos je profilován jako vědecký časopis. Jeho posláním je především poskytování odborného fóra
zaměřeného na široké spektrum pedagogických disciplín a také na vývojovou, pedagogickou a sociální
psychologii v širším kontextu společenských věd. Časopis je zařazen a indexován v databázích ERIH Plus,
DOAJ a Google Scholar. Usiluje o zařazení do databáze EBSCO a rovněž o zařazení do databáze vědeckých
časopisů Scopus.
http://www.paidagogos.net/
ISSN: 1213-3809.

Paideia
Recenzovaný elektronický čtvrtletník pro filosofii a filosofii výchovy vydávaný Pedagogickou fakultou
Univerzity Karlovy. Vychází v lednu, dubnu, červenci a říjnu. Texty k publikaci jsou pro jednotlivá vydání
přijímány do 15. prosince, 15. března, 15. června a 15. září. Časopis publikuje rovněž články z oblasti
estetiky a teorie médií.
http://paideia.pedf.cuni.cz/
ISSN: 1214-8725.

Pedagogická orientace
Pedagogická orientace je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální
problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a
vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení. Pedagogická orientace je
zařazena mimo jiné v následujících databázích: ERIH PLUS, DOAJ, Educational Research Abstracts
Online (Taylor & Francis), EBSCO, CEJSH, ProQuest.
https://journals.muni.cz/pedor
ISSN 1211-4669.

Pedagogika
Posláním časopisu Pedagogika je uveřejňování odborných textů z filosofie výchovy a z pedagogických
disciplín – a to jak ze základních věd, tak z aplikovaného výzkumu. Texty, které jsou v něm uveřejňovány,
slouží nejen k prohlubování vědomostí a k informování o aktuálním stavu v řadě pedagogických oborů u
nás a ve světě, ale jsou i významnými inspirativními zdroji pro další pedagogický výzkum. Vedle textů
renomovaných autorů vychází v časopisu i řada studií zpracovaných v rámci doktorských studijních
programů, pro habilitační či profesorská řízení. Slouží jako zdroj nových poznatků odborníkům
specialistům – badatelům v pedagogice, tak i široké pedagogické veřejnosti.
http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?lang=cs
ISSN: 0031-3815.

Práce z dějin Akademie věd
Časopis je zaměřen na studie z dějin vědeckých institucí, zejména Akademie věd ČR a jejích předchůdců;
přináší texty o životě a díle předních vědců. Zabývá se pramennou základnou k dějinám vědy, výběrem,
zpracováním, zpřístupňováním a využíváním institucionálních a osobních archivních fondů a sbírek,
spisovou službou a ediční činností. Věnuje se obecnějším tématům z archivnictví, dějin vědy a vzdělanosti,
společenské reflexi vědy, koncepcím vědní politiky a vývoji vztahů mezi univerzitní a neuniverzitní vědou,
a to i v širším mezinárodním kontextu.
http://www.mua.cas.cz/cs/prace-z-dejin-akademie-ved-114
ISSN: 1803-9448.

Studia historica Brunensia
Recenzovaný odborný časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti historie a příbuzných disciplín.
Vychází dvakrát ročně. Je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity.
https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/115304
ISSN 1803-7429.

Studia peadagogica
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.
Časopis je zařazen do mezinárodních vědeckých databází DOAJ, ERA, ERIH PLUS, EBSCO, CEJSH,
JournalSeek, NewJour, PKP, ProQuest a Ulrich's Periodicals Directory.
http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/studia-paedagogica
ISSN: 1803-7437.

Svět literatury: Časopis pro novodobé literatury
Časopis je věnován novověkým evropským a americkým literaturám, s výhledy do jiných kulturních
oblastí. Důrazem na komparativní přístup přispívá k integraci literárněvědného studia, které obecně
probíhá téměř výhradně v rámci jednotlivých národních literatur a je tudíž často uzavřeno do tradičních
schémat a pojmů. Členy redakčního kruhu spojuje přesvědčení, že literatura se vyvíjí v prostoru daleko
širších regionů a ne pouze jediného národa: není spisovatele, který by nevnímal podněty ze slovesnosti
„zahraniční", a stejně tak neexistují čtenáři, kteří by se nevyrovnávali s díly „cizích" literatur, ať již v
originále nebo v překladu. Časopis je zařazen v databázích ERIH+, CEJSH.
http://sl.ff.cuni.cz/
ISSN 0862-8440.

Svět nadání
Je odborným recenzovaným periodikem, které vychází 2x ročně. Jeho hlavním cílem je zveřejňovat
původní, zejména psychologické a pedagogické příspěvky, jež se vztahují k široké problematice nadání
(zejména rozumového) a povzbudit tak zájem naší odborné i laické veřejnosti o toto důležité, avšak dosud
často opomíjené téma.
http://talentovani.cz/svet-nadani1
ISSN: 1805-7217.

Výtvarná výchova
Recenzovaný časopis, jehož obsah zahrnuje celou šíři témat oboru Výtvarná výchova od prezentace
realizovaných didaktických projektů (od MS a 1. st. ZS, po vysokoškolské projekty a galerijní edukaci),
inspirativní články pro učitele VV, recenze výstav a knih souvisejících s výtvarným uměním a výtvarnou
výchovou, zprávy a ukázky příspěvků z oborových konferencí, informace z české a světové sekce INSEA,
atd. Vydává Pedagogická fakulta UK.
http://pages.pedf.cuni.cz/vytvarnavychova/
ISSN 1210 – 3691.

