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Výzva pro autory 

Monotematické číslo 10(1), duben 2022 

Téma: Cílové skupiny sociální pedagogiky 

Editor-in-chief: Lenka Gulová, František Trapl & Lenka Ďulíková 

 

Autoři jsou srdečně zváni k přeložení příspěvků do dubnového čísla 

ročník 10 / číslo 1 / duben 2022 

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 15. září 2021 

Přijetí celého znění příspěvků (full-texty) 15. listopad 2021 

Publikování online 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. 
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Monotematické číslo 10(2), listopad 2022 

Téma: K historickým kořenům sociální pedagogiky 

Editor-in-chief: Miroslav Procházka 

 

Autoři jsou srdečně zváni k přeložení příspěvků do listopadového čísla 

ročník 10 / číslo 2 / listopad 2022 

Jednou z charakteristik rozvíjející se vědy je také její schopnost reflektovat svůj historický vývoj 
a mapovat a analyzovat myšlenkové zdroje, ze kterých vychází a v nichž nachází ideovou oporu 
v diskusích k soudobým problémům. Sociální pedagogika má v tomto směru bohatou 
historickou tradici, specifickou svým širokým mezioborovým rozpětím i teoreticko-praktickým 
zaměřením. Nalezneme zde osobnosti reprezentující filozofické, filozoficko-antropologické, 
sociologické a pedagogické myšlení, které položily fundament sociální pedagogiky jako 
teoretické vědy. Jejich názory na sociální roli výchovy jako stabilizačního prvku společnosti 
mohou přinášet odpovědi na hledání podstaty celé řady aktuálních problémů.  
Inspirativní je ale také osobní příklad jedinců či hnutí angažujících se v praktické sociálně 
výchovné činnosti. Příklady pozitivní sociálně pedagogické práce především 
s marginalizovanými jedinci či skupinami mohou být důležitým signálem o potenciálu oboru 
pro aktivní řešení současných sociálních a výchovných problémů.  

Připravované monotematické číslo časopisu očekává příspěvky orientované na mapování 
historických kořenů sociální pedagogiky, přičemž historii oboru lze vztáhnout jak k ideovým 
kořenům sociální pedagogiky v období před konstituováním samotného oboru, tak k jeho 
myšlenkovým fundamentům 19. a 20. století. Autorské rukopisy mohou být tedy zaměřeny  
na následující: 

- myšlenkové proudy směřující k integraci sociálně pedagogického myšlení  
do samostatného vědního oboru; 

- osobnosti sociální pedagogiky a zhodnocení jejich života a díla pro rozvoj oboru; 
- příklady sociálně pedagogické práce 19. a 20. století; 
- formulování názorů na pojetí předmětu sociální pedagogiky v historickém kontextu.  

Očekávané texty synteticky či analyticky, s oporou o historické prameny či o originální 

myšlenková díla vybraných osobností sociální pedagogiky přispějí k poznání historie oboru. 
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Důležité termíny:  

Příjem abstraktů příspěvků na editorsoced@utb.cz  15. květen 2022 

Přijetí celého znění příspěvků (full-texty) 30. červen 2022 

Publikování online 15. listopad 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. Střednědobým 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. 


