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Sociální pedagogika má potenciál oslovit ve svém působení široké spektrum různých cílových
skupin. Mezi tyto skupiny patří nejen děti, dospívající a dospělí, ale zvláštní pozornost se
obrací i k seniorským skupinám, a to zejména v souvislosti s jejich aktivizací. Významným
tématem jsou v sociální pedagogice rovněž skupiny se sociálním znevýhodněním, ať jsou to
Romové nebo příslušníci dalších národnostních a etnických menšin, ale také například matky
samoživitelky, rodiny zasažené různými patologiemi, lidé nacházející se ve složitých
sociálních situacích atp. U cílových skupin sociální pedagogiky se pohybujeme spíše v oblasti
prevence, motivace a aktivizace než v oblasti intervence. Nelze tedy zaměňovat sociální
pedagogiku s působením sociální práce. Tímto se však neruší možné prolínání a spolupráce
těchto disciplín, ale jedná se o snahu ocenit a vyzdvihnout různé roviny sociálně pedagogické
práce. V tématu cílových skupin sociální pedagogiky musíme současně mít na zřeteli
i metody sociální pedagogiky. Co lze považovat za metody sociální pedagogiky a jaký mají
potenciál v současnosti i budoucnosti, o jaké teorie se opírají a jakou roli zde má sociálně
pedagogický výzkum? To jsou otázky, které si také mohou klást autoři v rámci této výzvy.
Důležité termíny:
Příjem abstraktů příspěvků na editorsoced@utb.cz
Přijetí celého znění příspěvků (full-texty)
Publikování online

15. září 2021
15. listopad 2021
15. duben 2022

Časopis je umístěný na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a dále
je zařazený v následujících databázích: ERIH PLUS, ERA (Taylor & Francis), EBSCO, CEJSH, ProQuest,
SSRN, DOAJ, ROAD, CEEOL, OAJI, SHERPA/RoMEO, Ulrich’s Periodicals Directory, Google Scholar,
The Keepers Registry, ResearchGate, Academia.edu, Academic Resource Index a SIS databázi.
Cílem je indexování v databázi Scopus a obdržení Thomson Reuters Emerging Sources Citation Index
(ESCI). Časopis poskytuje DOI, Similarity Check a CrossMark (CrossRef) k recenzovaným textům.
Sociální pedagogika | Social Education
E: editorsoced@utb.cz
W: www.soced.cz
mob.: +420 734 792 969
tel.: +420 576 038 007

