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VÝTVARNĚ PEDAGOGICKÉ
NÁZEV

Výtvarná výchova

ISSN

1210-3691

PERIODICTA

4x ročně

WEB

ZAMĚŘENÍ

VYDAVATEL

JAZYK

prezentace realizovaných didaktických projektů,
inspirativní články pro učitele VV, recenze výstav a
knih souvisejících s výtvarným uměním a výtvarnou
výchovou, zprávy a ukázky příspěvků z oborových
konferencí

PedF UK Praha

český

http://www.kuv.upol.cz/

on-line časopis; mezioborová komunikace a
výměna poznatků v rozličných oblastech
společenských věd; určen především didaktikům
expresivních oborů (výtvarné, hudební, dramatické
či literární výchovy), muzejním pedagogům,
teoretikům a historikům umění atd.; články mohou
reflektovat nejširší kulturně antropologické či
sociální souvislosti mezi výchovou a uměním či
jinými hmotnými a duchovními hodnotami lidstva

UP Olomouc

český
slovenský

Vědecko-výzkumné
pracoviště AVU

český

-

KONTAKT
Univerzita Karlova v Praze,
Pedagogická fakulta,
M. D. Rettigové 4,
116 39, Praha 1
viera.cernochova@seznam.cz

Kultura, umění a výchova

2336-1824

2x ročně

VIZUÁLNÍ UMĚNÍ

Sešit pro umění, teorii a
příbuzné zóny

1802-8918

2x ročně

http://vvp.avu.cz/sesit/

současné vizuální umění v širším kulturním a
teoretickém kontextu; kultivace domácí reflexe
umění; není metodologicky vymezen; rozhodujícími
měřítky jsou kvalita, podnětnost a relevance pro
reflexi současného vizuálního umění

ISSN

PERIODICTA

WEB

ZAMĚŘENÍ

VYDAVATEL

JAZYK

Česká pedagogická
společnost, MU
Brno

český
anglický

OBECNĚ PEDAGOGICKÉ
NÁZEV

Pedagogická orientace

1211-4669

6x ročně

http://www.ped.muni.cz/pedor/

aktuální problémy pedagogické teorie a praxe,
školního vzdělávání, pedagogického výzkumu,
vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů; rozvoj
pedagogického myšlení

Studia paedagogica

1803-7437

3x ročně

www.studiapaedagogica.cz

vzdělávání, výchova a učení ve všech sférách života
společnosti – interdisciplinární otevřenost

FF MU Brno

český
slovenský
anglický

Pedagogika: časopis pro vědy
o vzdělávání a výchově

0031-3815

4x ročně

http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/

výchova a vzdělávání v širších sociokulturních a
historických kontextech; učitelská profese,
vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj

PedF UK Praha

český

Orbis Scholae

1802-4637

3x ročně

http://www.orbisscholae.cz/

školní vzdělávání v širších sociokulturních
souvislostech

PedF UK Praha

český
anglický

e-Pedagogium

1213-7499

4x ročně

http://www.pdf.upol.cz/rychle-odkazy/casopise-pedagogium/

interdisciplinární výzkum v pedagogice

PedF UP Olomouc

český
anglický

Paidagogos –
společnost pro
filosofii, teorii a
praxi výchovy a
vzdělávání, o. s.

český
slovenský
anglický
německý

Paidagogos

1213-3809

2x ročně

http://www.paidagogos.net/

vědecký časopis; široké spektrum pedagogických
disciplín, vývojová, pedagogická a sociální
psychologii v širším kontextu společenských věd

Speciální pedagogika

1211-2720

4x ročně

http://userweb.pedf.cuni.cz/specialnipedagogika/

teorie a praxe speciální pedagogiky

PedF UK Praha

český
slovenský

Sociální pedagogika

1805-8825

2x ročně

http://soced.cz/

teoretické a empirické studie, recenze knih a
informace o vědeckých aktivitách z oblasti sociální
pedagogiky

UTB Zlín

český
slovenský
anglický

ISSN

PERIODICTA

WEB

ZAMĚŘENÍ

VYDAVATEL

JAZYK

Národní muzeum –
Centrum pro
prezentaci
kulturního dědictví

český

JINÉ OBORY S PŘESAHEM
NÁZEV
Muzeum: Muzejní
a vlastivědná práce

1803-0386

2x ročně

http://www.emuzeum.cz/Muzeum/

muzeologie, výstavnictví, muzejní pedagogika,
konzervátorství, restaurátorství a preparátorství,
práce s veřejností, výstavní kritika a problematika
kulturního dědictví obecně

Culturologia: The Journal of
Culture

1805-2886

2x ročně

http://www.culturologia.cz/

podpora integrálního studia kultury

FF UK Praha

český
anglický

Biograf: časopis pro
kvalitativní výzkum

1211-5770

2x ročně

http://www.biograf.org/

Sociologie, kvalitativní výzkum, lingvistika,
antropologie, psychologie, pedagogika, historie

občanské sdružení
Biograf

český

Czech and Slovak Journal of
Humanities

1805-3742

2x ročně

http://csjh.upol.cz/

history, philosophy, visual arts, theatre and film,
music and cultural anthropology

UP Olomouc

anglický

Lidé města / Urban people

1212-8112

3x ročně

http://lidemesta.cz/

Antropologické vědy – sociologie, etnologie …,
urbanismus

Fakulta
humanitních studií
UK Praha

český
anglický

Mediální studia

1801-9978

2x ročně

http://medialnistudia.cz/

mediální studia a žurnalistika

Fakulta sociálních
věd UK Praha

český
anglický

Iluminace.
Časopis pro teorii, historii a
estetiku filmu

0862-397X

4x ročně

http://www.iluminace.cz/index.php/cz/

časopis pro vědeckou reflexi kinematografie, již
nahlíží z hledisek teoretických, historických i
estetických

Národní filmový
archiv

český

Andragogika

1211-6378

4x ročně

http://www.andragogika.net

teorie i praxe rozvoje a vzdělávání dospělých

šéfredaktor
Mgr. Vladimír
Ješko, Ph.D.

český

ZAHRANIČNÍ:

International Journal of Art and Design Education (i JADE) – jediný impaktovaný časopis našeho oboru
International Journal for Education through Art (IJETA) – vydává InSEA, recenzovaný, neimpaktovaný
Stránka se seznamy recenzovaných periodik (každoročně aktualizováno):

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=495942

