
Příloha 1: Seznam akademických časopisů 

Acta Comeniana 

Vydavatel: Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR 

ISSN: 0231-5955 

Internetové stránky: http://komeniologie.flu.cas.cz/acta.php 

Periodicita: 1x ročně 

Jazyk článků: angličtina, němčina a francouzština 

Stručný popis: „Acta Comeniana jsou mezinárodní vědecký časopis pro komeniologii 

a intelektuální dějiny raného novověku, založený roku 1910. (...) Acta Comeniana jsou 

otevřena příspěvkům komeniologickým a rovněž studiím z dějin filosofie, vědy a vědění, 

literatury, politického a náboženského myšlení raného novověku. Zvláštní nikoli však výlučná 

pozornost je věnována dějinám střední Evropy. Časopis se neuzavírá žádným metodologickým 

přístupům a vítá jak materiálové, tak interpretativní studie. (...) Všechny příspěvky s výjimkou 

recenzí podléhají anonymnímu recenznímu řízení.“1 

Acta Geodynamica et Geomaterialia 

Vydavatel: Ústav struktury a mechaniky hornin 

ISSN: 1214-9705 

Internetové stránky: http://www.irsm.cas.cz/index.php?page=acta_scope 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: angličtina 

Stručný popis: „Acta Geodynamica et Geomaterialia jsou mezinárodní multidisciplinární 

časopis pro geofyziku, geodynamiku, geomechaniku, geologii, geodézii, materiálové 

inženýrství a úpravnictví a zpracování nerostných surovin. Zvláštní pozornost – nikoli však 

výlučná – je věnována středoevropskému regionu.“2 

                                                 

1 http://komeniologie.flu.cas.cz/acta.php 

2 http://abicko.avcr.cz/2010/09/14/ 



Acta Onomastica 

Vydavatel: Ústav pro jazyk český 

ISSN: 1211-4413 

Internetové stránky: http://www.ujc.cas.cz/casopisy/acta-onomastica 

Periodicita: 1x ročně 

Jazyk článků: čeština, angličtina, němčina, polština, slovenština a ruština 

Stručný popis: „Acta onomastica (dříve Onomastický zpravodaj) je jediným onomastickým 

časopisem v České republice, je vysoce ceněný jak domácími, tak zahraničními vědci. Byl 

založen v r. 1960 V. Šmilauerem a J. Svobodou. Od samého počátku je toto periodikum 

recenzovaným odborným časopisem. (...) Původní stati, recenze a zprávy v něm otiskované se 

týkají všech oblastí výzkumu vlastních jmen.“3 

Acta Technica 

Vydavatel: Ústav termomechaniky AV 

ISSN: 0001-7043 

Internetové stránky: http://journal.it.cas.cz 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: angličtina 

Stručný popis: „Acta Technica (dříve Acta Technica ČSAV) je recenzovaný mezinárodní 

časopis, založený roku 1956. Vychází v něm články, které jsou zaměřené na pokrok 

v elektroinženýrství, elektronice, mechatronice, termodynamice, hydromechanice, vědě 

o materiálech, mechanice těles a konstrukcí, plazmové fyzice (...).“4 

                                                 

3 http://www.ujc.cas.cz/casopisy/acta-onomastica/ 

4 http://journal.it.cas.cz/ 



Aithér 

Vydavatel: Filozofický ústav AV ČR 

ISSN: 1803-7860 

Internetové stránky: http://www.aither.cz 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: čeština, angličtina, němčina, francouzština 

Stručný popis: „Aithér je odborný, recenzovaný elektronický časopis vydávaný Filosofickým 

ústavem Akademie věd ČR. Vznikl při Oddělení pro dějiny starší české a evropské filosofie 

Filosofického ústavu. (...) Aithér  byl založen a vychází od roku 2009. Aithér je zaměřen na 

pěstování evropské filosofické tradice od řecké antické filosofie přes latinskou antiku, latinský 

středověk až po latinskou renesanci a raný novověk. (...) Aithér publikuje akademické studie, 

články, překlady klasických autorů, polemiky, kritické postřehy, a recenze. Nepublikuje 

diplomové práce nebo popularizační texty. Aithér je odborné periodikum, jím uveřejněné 

příspěvky proto musí splňovat nezbytná věcná i formální kritéria související se zaměřením na 

řeckou a latinskou filosofickou tradici.“5 

Akademický bulletin  

Vydavatel: Středisko společných činností AV ČR 

ISSN: 1210-9525 

Internetové stránky: http://abicko.avcr.cz 

Periodicita: 12x ročně 

Jazyk článků: čeština 

Stručný popis: „Akademický bulletin je oficiální měsíčník Akademie věd ČR. Vychází už od 

ledna 1990 a jeho úlohou je informovat o dění v AV ČR, v jejích jednotlivých ústavech všech 

vědních oblastí, zpravodajsky pokrývat oficiální události konané jak uvnitř Akademie, tak ty, 

které se vztahují buď k Akademii, nebo k vědě a výzkumu. V posledních letech se výrazně 

                                                 

5 http://www.aither.cz/casopis/ 



rozšířila pozornost od „domácí“ vědy do Evropského výzkumného prostoru, přičemž se velký 

důraz klade na účast v rámcových programech EU a na mezinárodní aktivity.“6 

Applications of Mathematics 

Vydavatel: Matematický ústav AV ČR 

ISSN: 0862-7940 

Internetové stránky: http://am.math.cas.cz 

Periodicita: 6x ročně 

Jazyk článků: angličtina 

Stručný popis: „Applications of Mathematics zveřejňuje původní vědecké zprávy z oboru 

matematiky, které směřují k použití v různých vědních oblastech.“7 

Archeologické rozhledy 

Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha 

ISSN: 0323-1267 

Internetové stránky: http://www.arup.cas.cz/?cat=69 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: čeština, angličtina 

Stručný popis: „Recenzovaný časopis, založený r. 1949, je zaměřený na starší dějiny člověka 

a jeho hmotné kultury, vývoj životního prostředí i moderní směry archeologie, zejména 

v rámci střední Evropy. Přináší původní studie, materiálové i diskusní příspěvky a polemiky, 

recenze domácí a zahraniční literatury a informace o aktuálním dění v oboru.“8 

                                                 

6 http://abicko.avcr.cz/o_ab/ 

7 http://am.math.cas.cz/ 

8 http://www.arup.cas.cz/?cat=69 



Archiv orientální 

Vydavatel: Orientální ústav AV ČR 

ISSN: 0044-8699 

Internetové stránky: http://aror.orient.cas.cz 

Periodicita: 3x ročně 

Jazyk článků: angličtina, francouzština a němčina 

Stručný popis: „Archiv orientální je odborný časopis s tematikou zemí Asie a Afriky 

v širokém smyslu slova. Je vydáván nepřetržitě od doby jeho vzniku v r. 1929. Obsahuje 

články o historii, náboženství a jazycích relevantních kultur zemí Asie a Afriky. Je to 

recenzovaný časopis.“9 

Biologia Plantarum 

Vydavatel: Ústav experimentální botaniky AV 

ISSN: 0006-3134 

Internetové stránky: http://bp.ueb.cas.cz 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: angličtina 

Stručný popis: „Biologia Plantarum je mezinárodní časopis zaměřený na experimentální 

botaniku, zveřejňuje výzkumné zprávy, recenze a krátké zprávy, které se týkají rostlinné 

fyziologie, molekulární biologie, biochemie, biofyziky, biotechnologie, genetiky, strukturální 

botaniky a patologie.“10 

                                                 

9 http://aror.orient.cas.cz/about-us/index.html 

10 http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/journal/10535 



Botanika 

Vydavatel: Botanický ústav AV ČR 

ISSN: 2336-2243 

Internetové stránky: http://www.ibot.cas.cz/botanika 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: čeština 

Stručný popis: Populárně naučný časopis, ve kterém jsou příspěvky hlavně z oboru botaniky 

a příbuzných věd. Má za cíl přiblížit veřejnosti informace o výzkumu probíhajícím 

v Botanickém ústavu AV ČR, v přehledné a srozumitelné formě. Vychází od roku 2013. 

Bulletin of the Czech Econometric Society 

Vydavatel: Ústav teorie informace a automatizace 

ISSN: 1212-074X 

Internetové stránky: http://ces.utia.cas.cz/bulletin 

Periodicita: 1-2x ročně 

Jazyk článků: angličtina 

Stručný popis: „Bulletin of the Czech Econometric Society je zaměřen na zveřejňování 

článků vysoké kvality z teoretické ekonomie a ekonometrie. Tematické zaměření časopisu je 

následující: mikroekonomie, makroekonomie, stochastická ekonomie, neurčitost a analýza 

informací, dynamika ekonomických systémů, kapitálové trhy a ekonofyzika. (...) Bulletin také 

publikuje přehledy, které poskytují jasný pohled na základní ideje, a jejich vliv na různé 

oblasti ekonomického výzkumu.“11 

                                                 

11 http://www.utia.cas.cz/cs/bulletin_CES 



Byzantinoslavica 

Vydavatel: Slovanský ústav AV ČR 

ISSN: 0007-7712 

Internetové stránky: http://www.slu.cas.cz/4-byzant-char.html 

Periodicita: 1x ročně jako dvojčíslo 

Jazyk článků: francouzština, ruština, angličtina, němčina 

Stručný popis: „Renomovaný, mezinárodní vědecký byzantologický časopis Byzantinoslavica 

byl založen v roce 1929 byzantologickou komisí Slovanského ústavu v Praze. 

Byzantinoslavica se věnují nejen obecně byzantologické problematice, ale především oblasti 

byzantsko-slovanských vztahů. Časopis se zabývá vývojem byzantské říše a národů, které svou 

kulturou a historií patří do rámce byzantského světa, v co nejširším měřítku (historie, 

filologie, archeologie, dějiny umění, právní historie, filozofie a teologie). Byzantinoslavica 

obsahují články, kritické studie, zprávy a recenze (…).“12 

Czech Journal of Contemporary History 

Vydavatel: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 

ISSN: 2336-3142 

Internetové stránky: http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/czech-journal-of-contemporary-

history 

Periodicita: neznámá, vychází od roku 2013, ve kterém vyšlo jedno číslo 

Jazyk článků: angličtina 

Stručný popis: „Hlavním cílem Czech Journal of Contemporary History je nabízet 

v anglickém jazyce zajímavé a důležité studie, eseje, zprávy a recenze (zpravidla již dříve 

publikované v Soudobých dějinách) široké mezinárodní obci zájemců o soudobé české 

a středoevropské dějiny a přispívat tak k akademické diskusi na mezinárodní úrovni.“13 

                                                 

12 http://www.slu.cas.cz/4-byzant-char.html 

13 http://www.usd.cas.cz/cs/aktuality/czech-journal-of-contemporary-history 



Czechoslovak Mathematical Journal 

Vydavatel: Matematický ústav AV ČR 

ISSN: 0011-4642 

Internetové stránky: http://cmj.math.cas.cz 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: angličtina 

Stručný popis: „Czechoslovak Mathematical Journal publikuje vysoce odborné vědecké 

zprávy z matematiky. Časopis byl založen roku 1872 pod názvem Časopis pro pěstování 

matematiky a fysiky.“14 

Časopis zdravotnického práva a bioetiky 

Vydavatel: Ústav státu a práva AV ČR 

ISSN: 1804-8137 

Internetové stránky: http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal 

Periodicita: 3x ročně 

Jazyk článků: čeština, slovenština 

Stručný popis: „Časopis zdravotnického práva a bioetiky (ISSN 1804-8137) je recenzovaný 

vědecký časopis zaměřený především na zdravotnické právo a bioetiku. Časopis poskytuje 

otevřený přístup k veškerému obsahu.“15 

Excerpce v ANL: 2011–2013 je excerpovaný v ANL 

Smlouva o přispívání do DKNAV: ano 

Zpracování v KNAV: 2011–2012 v Orbeonu, 2011–2013 v ALEPHu 

                                                 

14 http://cmj.math.cas.cz/ 

15 http://www.ilaw.cas.cz/medlawjournal/index.php/medlawjournal 



Česká literatura 

Vydavatel: Ústav pro českou literaturu AV ČR 

ISSN: 0009-0468 

Internetové stránky: http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura 

Periodicita: 6x ročně 

Jazyk článků: čeština 

Stručný popis: „Česká literatura je recenzovaný vědecký časopis (…). 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.“16 

Československá psychologie 

Vydavatel: Psychologický ústav AV ČR 

ISSN: 0009-062X 

Internetové stránky: http://cspsych.psu.cas.cz 

Periodicita: 6x ročně 

Jazyk článků: čeština, slovenština 

Stručný popis: „Časopis Psychologického ústavu AV ČR uveřejňuje původní práce z oblasti 

psychologické teorie, metodologie, výzkumu a praxe. Jeho posláním není pouze seznamovat 

s výstupy psychologického výzkumu, nýbrž též otiskovat syntézy poznatků, názorů 

a metodologických přístupů podmíněných různými paradigmaty, jež se uplatňují v řešení 

problémů v jednotlivých psychologických laboratořích u nás a ve světě.“17 

                                                 

16 http://www.ucl.cas.cz/cs/casopis-ceska-literatura 

17 http://abicko.avcr.cz/2012/03/11/ 



Československý časopis pro fyziku 

Vydavatel: Fyzikální ústav AV ČR 

ISSN: 0009-0700 

Internetové stránky: http://www.cscasfyz.fzu.cz 

Periodicita: 6x ročně 

Jazyk článků: čeština 

Stručný popis: „Československý časopis pro fyziku je vědecko-populární časopis zaměřený 

na informace o nových poznatcích ve fyzikálních vědách, na představování důležitých oblastí 

fyziky a poskytující prostor pro mezioborovou diskusi. Časopis se obrací nejen na odbornou 

fyzikální komunitu, ale i na studenty a zájemce z jiných vědních oborů. Vzhledem k tomuto 

záměru časopis nepublikuje jednotlivé původní vědecké výsledky, ale přináší referáty, 

aktuality, rozhovory či překlady zajímavých přednášek a článků.“18 

Český časopis historický 

Vydavatel: Historický ústav AV ČR 

ISSN: 0862-6111 

Internetové stránky: http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/cesky-casopis-

historicky.ep 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: čeština, angličtina, němčina 

Stručný popis: „Český časopis historický je ústředním historickým časopisem, vycházejícím 

od roku 1895, zveřejňujícím významné výsledky bádání o českých a světových dějinách, 

materiálové studie, diskuse, recenze i zprávy a přehledy o domácí i zahraniční 

historiografické produkci. Od svého počátku je recenzovaným periodikem (…).“19 

                                                 

18 http://www.cscasfyz.fzu.cz/cfc106autori.php 

19 http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/cesky-casopis-historicky.ep 



Český lid 

Vydavatel: Etnologický ústav AV ČR 

ISSN: 0009-0794 

Internetové stránky: http://ceskylid.avcr.cz 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: čeština, slovenština a angličtina 

Stručný popis: „Časopis založený již v roce 1891 představuje vědeckou platformu pro 

metodicky i tematicky různě orientované proudy etnologického studia. Obsahově věrně odráží 

stav a paradigmatický vývoj etnologie a příbuzných oborů v České republice a v současnosti 

pokrývá spektrum disciplín od vlastivědně orientovaného národopisu, slovesné, hudební 

a taneční folkloristiky, etnomuzikologie, historické etnologie, historické antropologie, 

archeologie, lingvistiky až po studie z tzv. evropské etnologie či kulturní/sociální 

antropologie.“20 

Data a výzkum – SDA Info 

Vydavatel: Sociologický ústav AV ČR 

ISSN: 1802-8152 

Internetové stránky: http://dav.soc.cas.cz 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: čeština 

Stručný popis: „Data a výzkum – SDA Info je recenzovaný odborný časopis, zaměřený na 

empirický sociální výzkum, publikující příspěvky z oblasti aplikace rozvinutých metod analýzy 

sociálních dat, metodologie a přehledové studie o datových zdrojích, infrastruktuře, 

informačních technologiích a dalším zázemí pro sociální výzkum.“21 

                                                 

20 http://ceskylid.avcr.cz/index.php/ceskylid 

21 http://dav.soc.cas.cz/page/5-o-titulu 



Echo 

Vydavatel: Technologické centrum AV ČR 

ISSN: 1214-7982 

Internetové stránky: http://www.tc.cz/cs/publikace/periodika/seznam-periodik/echo 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: čeština 

Stručný popis: „Časopis Echo je periodikum, které přináší informace o evropském výzkumu 

a možnostech evropské výzkumné spolupráce.“22 

Eirene : Studia Graeca et Latina 

Vydavatel: Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav AV ČR 

ISSN: 0046-1628 

Internetové stránky: http://www.ics.cas.cz/index.php/casopisy/eirene 

Periodicita: 1x ročně 

Jazyk článků: angličtina, němčina, francouzština a italština 

Stručný popis: „Eiréné. Studia Graeca et Latina je mezinárodní, vědecký a recenzovaný 

časopis klasických studií. (…) Publikuje články z původního výzkumu zaměřeného na klasická 

studia, recepci antiky a klasické tradice. Navíc přináší aktuální recenze na vědeckou 

literaturu v těchto oborech.“23 

Engineering Mechanics 

Vydavatel: Association for Engineering Mechanics, kde jsou členy tyto ústavy AV: Ústav 

pro hydrodynamiku AV ČR, Ústav fyziky materiálů AV ČR, Ústav teoretické a aplikované 

mechaniky AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR 

ISSN: 1802-1484 

                                                 

22 http://www.tc.cz/cs/publikace/periodika/seznam-periodik/echo 

23 http://www.ics.cas.cz/index.php/cs/casopisy/eirene 



Internetové stránky: http://www.engineeringmechanics.cz 

Periodicita: 6x ročně 

Jazyk článků: angličtina 

Stručný popis: „Engineering Mechanics je recenzovaný časopis, který poskytuje vědeckou 

platformu pro prezentování originálních článků z oboru mechaniky. Dále jsou v něm také 

publikovány odpovědi editorovi, krátké technické poznámky, kritické komentáře, výzkumné 

články, recenze knih, články z historie mechaniky a informace o konferencích 

a kongresech.“24 

Ergo 

Vydavatel: Technologické centrum AV ČR 

ISSN: 1802-2006 

Internetové stránky: http://www.tc.cz/cs/publikace/periodika/seznam-periodik/ergo 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: čeština, angličtina 

Stručný popis: Ergo je časopis publikující články z oblasti analýzy a trendů výzkumu, 

technologií a inovací. Je to recenzované periodikum. Vychází od roku 2006.25 

European Journal of Entomology 

Vydavatel: Entomologický ústav Biologického centra AV ČR, Česká společnost 

entomologická 

ISSN: 1210-5759 

Internetové stránky: http://www.eje.cz 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: angličtina 

                                                 

24 http://www.engineeringmechanics.cz/poslani.html 

25 http://www.tc.cz/cs/publikace/periodika/seznam-periodik/ergo 



Stručný popis: „European Journal of Entomology je mezinárodní časopis, který pokrývá 

celou oblast obecné, experimentální, systematické a aplikované entomologie.“26 Články 

procházejí recenzním řízením. 

Filosofický časopis 

Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR 

ISSN: 0015-1831 

Internetové stránky: http://filcasop.flu.cas.cz 

Periodicita: 6x ročně 

Jazyk článků: čeština, slovenština, angličtina 

Stručný popis: „Filosofický časopis vychází již od roku 1953, a dnes je tedy již nejdéle 

vycházejícím českým odborným periodikem, které se zabývá filosofickými otázkami. (…) 

Filosofický časopis nabízí vážným zájemcům o filosofii v jejím nejpůvodnějším smyslu – totiž 

v kritickém promýšlení základních lidských otázek – hodnotné domácí studie i překlady, 

kvalifikované recenze i informace ze života filosofické obce. Vzhledem k rozmanitosti názorů, 

jež se na jeho stránkách objevují, se nevyhýbá ani polemikám či zasvěceným diskusím.“27 

Folia Historica Bohemica 

Vydavatel: Historický ústav AV ČR 

ISSN: 0231-7494 

Internetové stránky: http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/folia-historica-

bohemica.ep 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: čeština 

Stručný popis: „Časopis Folia Historica Bohemica uveřejňuje především odborné studie, 

dále diskusní příspěvky a recenze nejnovější zahraniční i domácí literatury, případně i jiné 

                                                 

26 http://www.eje.cz/artkey/inf-990000-2100_Home.php 

27 http://filcasop.flu.cas.cz/ 



texty (rubriky Rozhledy, Historikové raného novověku apod.). Časopis vznikl 12. 2. 1979. (…) 

Od čísla 21 (2005) jsou Folia Historica Bohemica recenzovaným časopisem.“28 

Folia Parasitologica 

Vydavatel: Biologické centrum AV ČR – Parazitologický ústav 

ISSN: 0015-5683 

Internetové stránky: http://folia.paru.cas.cz 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: angličtina 

Stručný popis: „Folia Parasitologica je mezinárodní časopis, který pokrývá všechna odvětví 

parazitologie zvířat. To zahrnuje morfologii, taxonomii, biologii, biochemii, fyziologii, 

imunologii a molekulární biologii parazitů, vztahy mezi hostitelem a parazitem a vývoj 

parazitů.“29 

Folia Zoologica 

Vydavatel: Ústav biologie obratlovců AV ČR a Fakulta životního prostředí, Česká 

zemědělská univerzita 

ISSN: 0139-7893 

Internetové stránky: http://www.ivb.cz/pubser_en.htm 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: angličtina 

Stručný popis: „Folia Zoologica publikuje články s tematikou původního výzkumu v oblasti 

biologie obratlovců.“30 

                                                 

28 http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/folia-historica-bohemica.ep 

29 http://folia.paru.cas.cz/ 

30 http://www.ivb.cz/pubser_en.htm 



Gender, rovné příležitosti, výzkum 

Vydavatel: Sociologický ústav AV ČR 

ISSN: 1213-0028 

Internetové stránky: http://www.genderonline.cz 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: čeština, slovenština 

Stručný popis: „Časopis Gender, rovné příležitosti, výzkum je recenzovaný vědecký 

transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie. V časopise jsou 

publikovány stati, které uplatňují genderovou či feministickou perspektivu v oboru sociologie, 

filosofie, politologie, kulturních studií anebo v dalších sociálních a humanitních vědách. 

Časopis rovněž přináší recenze zahraniční a české odborné literatury se zaměřením na 

feministickou teorii a genderová studia, diskuse, rozhovory a informace o dění 

v akademických kruzích genderových studií.“31 

Germanoslavica 

Vydavatel: Slovanský ústav AV ČR 

ISSN: 1210-9029 

Internetové stránky: http://www.slu.cas.cz/4-germ-char.html 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: angličtina, němčina 

Stručný popis: „Germanoslavica je mezinárodně uznávaný vědecký časopis, který byl 

založen v roce 1931. (…) 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.“32 

                                                 

31 http://www.genderonline.cz/cs/page/9-o-casopisu 

32 http://www.slu.cas.cz/4-germ-char.html 



Historická demografie 

Vydavatel: Etnologický ústav AV ČR 

ISSN: 0323-0937 

Internetové stránky: http://eu.avcr.cz/Casopisy/Historicka_demografie 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: čeština 

Stručný popis: „Recenzovaný vědecký časopis Historická demografie byl založen v roce 

1967. (…) Časopis otiskuje původní empirické a teoretické odborné studie z oboru historické 

demografie a historické sociologie, recenze literatury a bibliografii české historické 

demografie, zprávy o konferencích týkajících se problematiky populačního vývoje, dějin 

obyvatelstva, případně metod historické demografie.“33 

Historická geografie 

Vydavatel: Historický ústav AV ČR 

ISSN: 0323-0988 

Internetové stránky: http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/historicka-

geografie.ep 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: čeština, slovenština 

Stručný popis: Časopis vychází od roku 1968 a od roku 1999 je recenzovaný. „Časopis 

Historická geografie profiluje historickou geografii jako obor se širokým spektrem témat, 

metod a pramenů. Sleduje nové náměty a perspektivy historickogeografického výzkumu 

i rozpracované projekty historické geografie.“34 

                                                 

33 http://eu.avcr.cz/Casopisy/Historicka_demografie/ 

34 http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/historicka-geografie.ep/ 



Hospodářské dějiny 

Vydavatel: Historický ústav AV ČR 

ISSN: 0231-7540 

Internetové stránky: http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/hospodarske-

dejiny.ep/ 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: čeština 

Stručný popis: „Časopis Hospodářské dějiny – Economic History  vychází od roku 1978 (zal. 

1. dubna 1978),  je kmenovou publikační základnou oboru hospodářských a sociálních dějin 

v České republice. Od svého počátku je recenzovaným periodikem a status recenzovaného 

časopisu si podržel dodnes. Jsou zde publikovány (převážně v českém jazyce) studie věnované 

českému a světovému hospodářskému vývoji, zvláště v období 19. a 20. století. Zastoupeny 

jsou však též příspěvky ze středověku a raného novověku.“35 

Hudební věda 

Vydavatel: Etnologický ústav AV ČR – Kabinet hudební historie 

ISSN: 0018-7003 

Internetové stránky: http://eu.avcr.cz/Casopisy/hudebni_veda 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: čeština, slovenština, angličtina, němčina 

Stručný popis: „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 hudebněvědných institucí 

a výroční bibliografii muzikologické produkce v českých zemích.“36 

                                                 

35 http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/hospodarske-dejiny.ep/ 

36 http://eu.avcr.cz/Casopisy/hudebni_veda/ 



Informace 

Vydavatel: Knihovna AV ČR 

ISSN: 1805-2800 

Internetové stránky: http://www.knav.cz/informace 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: čeština 

Stručný popis: Časopis Informace publikuje články z oboru knihovnictví. Zaměřuje se 

především na témata dotýkající se činnosti KNAV.  Je vydáván od roku 1992. 

Jemná mechanika a optika 

Vydavatel: Fyzikální ústav AV ČR, The International Society for Optical Engineering 

ISSN: 0447-6441 

Internetové stránky: http://jmo.fzu.cz 

Periodicita: 12x ročně 

Jazyk článků: angličtina, čeština 

Stručný popis: „Periodikum přináší původní vědecké, přehledové a referativní články, 

aktuality, zprávy, recenze knih. (…) Je určen pro informování široké obce zájemců nejen 

z České republiky a Slovenska o současných problémech z oborů optických 

a jemnomechanických, včetně interdisciplinárních zasahujících na pomezí těchto dvou oborů, 

ale je také otevřen i pro zahraniční zájemce, neboť přijímá příspěvky v angličtině, němčině, 

češtině a slovenštině.“37 

                                                 

37 http://jmo.fzu.cz/Jointlab.pdf 



Knihy a dějiny 

Vydavatel: Knihovna AV ČR 

ISSN: 1210-8510 

Internetové stránky: http://www.lib.cas.cz/kvo/casopis-knihy-a-dejiny 

Periodicita: nepravidelně 

Jazyk článků: čeština 

Stručný popis: „Časopis Knihy a dějiny je odborné periodikum, které od roku 1994 vydává 

Knihovna AV ČR. Časopis je zaměřen na zveřejňování výsledků bádání v oblasti dějin knihy, 

knihtisku a knihoven v Čechách a na Moravě s časovým omezením do poloviny 19. století. 

Vedle pramenných a materiálových studií časopis uveřejňuje recenze a zprávy o domácí 

a zahraniční knihovědné produkci a informuje o konferencích a výstavách k dané tematice. 

Časopis Knihy a dějiny je recenzovaným periodikem.“38 

Kybernetika 

Vydavatel: Ústav teorie informace a automatizace AV ČR 

ISSN: 0023-5954 

Internetové stránky: http://www.kybernetika.cz 

Periodicita: 6x ročně 

Jazyk článků: angličtina 

Stručný popis: „Kybernetika je mezinárodní vědecký časopis, publikující recenzované články 

v oborech teorie řízení, teorie systémů, informatika, zpracování signálů a obrazů, teorie 

rozhodování, aplikovaná pravděpodobnost a statistika, náhodné procesy, fuzzy systémy a 

operační výzkum Kybernetiku vydává ÚTIA nepřetržitě již od r. 1965.“39 

                                                 

38 http://www.lib.cas.cz/kvo/casopis-knihy-a-dejiny/ 

39 http://www.kybernetika.cz/ 



Listy filologické / Folia philologica 

Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR – Kabinet pro klasická studia 

ISSN: 0024-4457 

Internetové stránky: http://lf.clavmon.cz 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: čeština, slovenština, angličtina, francouzština, němčina, italština, latina, 

Stručný popis: „Vědecký časopis pro klasická, středověká a neo-latinská studia založený 

v roce 1874 (…). Listy filologické jsou věnovány klasickým studiím a klasické tradici 

ve středověké a raně novověké střední Evropě (lingvistika – literatura – kulturní historie – 

filosofie atd.) a také historii českého jazyka a literatury, přičemž žádné z těchto oblastí není 

dávána přednost. Časopis rovněž přináší aktuální recenze zahraniční i české odborné 

literatury a překladů.“40 

Mathematica Bohemica 

Vydavatel: Matematický ústav AV ČR 

ISSN: 0862-7959 

Internetové stránky: http://mb.math.cas.cz 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: angličtina 

Stručný popis: „Mathematica Bohemica publikuje původní vědecké články vysoké kvality 

z oboru matematiky. Mathematica Bohemica navazuje na Časopis pro pěstování matematiky 

a fysiky, založený roku 1872.“41 

                                                 

40 http://lf.clavmon.cz/index.htm 

41 http://mb.math.cas.cz/ 



Mediaevalia Historica Bohemica 

Vydavatel: Historický ústav AV ČR 

ISSN: 0862-979X 

Internetové stránky: http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/mediaevalia.ep 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: čeština, němčina 

Stručný popis: „Periodikum je věnováno dějinám českého středověku v kontextu 

středoevropského a evropského vývoje. K založení časopisu došlo 1. října 1990 jeho 

vyčleněním z řady Folia Historica Bohemica, jež v téže době naopak zúžila svůj zájem pouze 

na raně novověkou tematiku.“42 

Moderní dějiny 

Vydavatel: Historický ústav AV ČR 

ISSN: 1210-6860 

Internetové stránky: http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/moderni-dejiny.ep 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: čeština 

Stručný popis: „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. (…) Od svého počátku je recenzovaným periodikem.“43 

                                                 

42 http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/mediaevalia.ep 

43 http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/moderni-dejiny.ep/ 



Moravian Geographical Reports 

Vydavatel: Ústav geoniky AV ČR 

ISSN: 1210-8812 

Internetové stránky: http://www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZMgr.html 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: angličtina  

Stručný popis: „Moravian Geographical Reports je mezinárodní recenzovaný časopis, který 

vychází v anglickém jazyce nepřetržitě od roku 1993 (…). Publikuje příspěvky geografů 

a odborníků příbuzných věd, včetně geověd a geoekologie, s výraznou regionální orientací.“44 

Naše řeč 

Vydavatel: Ústav pro jazyk český AV ČR 

ISSN: 0027-8203 

Internetové stránky: http://nase-rec.ujc.cas.cz 

Periodicita: 5x ročně 

Jazyk článků: čeština, slovenština 

Stručný popis: „Naše řeč je recenzovaný odborný časopis věnovaný češtině jako mateřskému 

jazyku. Přináší česky, výjimečně i slovensky psané stati nejen o češtině současné, ale 

i  s ohledem na její vývoj, věnuje se otázkám české gramatiky a slovní zásoby, problémům 

pravopisu, české stylistice obecně i jazyku jednotlivých literárních děl, textové lingvistice; 

pozornost věnuje spisovné varietě češtiny ve vztahu k jazykovým útvarům ostatním. V popředí 

je vhled do otázek jazykové kultury češtiny i jazykové kultury obecně a zřetel k vývojové 

dynamice češtiny, k problémům úzu, normy a kodifikace. Časopis rozvíjí diskuse na aktuální 

jazykovědná témata.  Časopis vychází od roku 1916.“45 

                                                 

44 http://www.geonika.cz/CZ/CZresearch/CZMgr.html 

45 http://nase-rec.ujc.cas.cz/ 



Naše společnost 

Vydavatel: Sociologický ústav AV ČR – Centrum pro výzkum veřejného mínění  

ISSN: 1214-438X 

Internetové stránky: http://cvvm.soc.cas.cz/casopis/o-casopisu 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: čeština 

Stručný popis: „Časopis Naše společnost je odborným periodikem Centra pro výzkum 

veřejného mínění vydávaným od roku 2003 Sociologickým ústavem AV ČR, v. v. i. Počínaje 

rokem 2007 je časopis recenzovaný. Stati vycházejí primárně z výzkumů veřejného mínění 

a jeho výsledků, a to s důrazem na širší mezioborové souvislosti a aktuálnost témat. Příspěvky 

čerpají z dat kontinuálních šetření CVVM i jiných výzkumů.“46 

Nový Orient 

Vydavatel: Orientální ústav AV ČR 

ISSN: 0029-5302 

Internetové stránky: http://www.orient.cas.cz/publikace-a-casopisy/Novy-orient 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: čeština, slovenština 

Stručný popis: Nový Orient je odborný recenzovaný časopis, který vychází od roku 1945. 

„Časopis Nový Orient nabízí svým čtenářům korektní vhled do problematiky dějin, 

náboženství, materiální kultury, současné politiky i jazyků a literatur asijských a afrických 

zemí. Jeho odborné články mohou zájemcům poskytnout hlubší informační kontext 

k aktuálním událostem a civilizačním jevům spjatým s afroasijským světem.“47 

                                                 

46 http://cvvm.soc.cas.cz/casopis/o-casopisu 

47 http://www.orient.cas.cz/publikace-a-casopisy/Novy-orient/ 



Památky archeologické 

Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Praha 

ISSN: 0031-0506 

Internetové stránky: http://www.arup.cas.cz/?cat=68 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: čeština, němčina, francouzština, angličtina 

Stručný popis: „Časopis Památky archeologické byl založen v roce 1854. Zveřejňuje 

zejména rozsáhlejší původní vědecké práce nadregionálního významu z oboru archeologie 

a příbuzných vědních oborů a kritické i informativní recenze publikací s obdobným 

tématickým zaměřením. Památky archeologické jsou od roku 1946 recenzovaným 

časopisem.“48 

Photosynthetica 

Vydavatel: Ústav experimentální botaniky AV ČR 

ISSN: 0300-3604 

Internetové stránky: http://ps.ueb.cas.cz/ 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: angličtina 

Stručný popis: „V časopisu vycházejí původní vědecké statě, krátké zprávy, recenze, 

oznámení a zprávy, které jsou z oboru fotosyntetického výzkumu nebo z výzkumu zahrnujícího 

fotosyntetické parametry experimentální i teoretické povahy a zabývajícího se fyziologií, 

biofyzikou, biochemií a molekulární biologií (…).“49 

                                                 

48 http://www.arup.cas.cz/?cat=68 

49 http://ps.ueb.cas.cz/ 



Physiological Research 

Vydavatel: Fyziologický ústav AV ČR 

ISSN: 0862-8408 

Internetové stránky: http://www.biomed.cas.cz/physiolres/index.html 

Periodicita: 6x ročně 

Jazyk článků: angličtina 

Stručný popis: „Časopis publikuje články z oboru běžné a patologické fyziologie, biochemie, 

biofyziky a farmakologie.“50 

Práce z dějin Akademie věd 

Vydavatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 

ISSN: 1803-9448 

Internetové stránky: http://www.mua.cas.cz/index.php/cs/casopisy/prace-z-dejin-akademie-

ved 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: čeština 

Stručný popis: „Recenzovaný odborný časopis (vychází od 1. 11. 2009). (…) 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.“51 

                                                 

50 http://www.biomed.cas.cz/physiolres/index.html 

51 http://www.mua.cas.cz/index.php/cs/casopisy/prace-z-dejin-akademie-ved 



Právník 

Vydavatel: Ústav státu a práva AV ČR 

ISSN: 0231-6625 

Internetové stránky: http://www.ilaw.cas.cz/index.php?page=30 

Periodicita: 12x ročně 

Jazyk článků: čeština 

Stručný popis: „Právník je nejstarší soustavně vycházející právní periodikum v České 

republice a zřejmě i v Evropě. Jako obecný právnický časopis přináší články a komentáře 

o jakýchkoli relevantních otázkách v právní teorii i mezinárodním, evropském a vnitrostátním 

právu. Pravidelně otiskuje recenze a anotace vztahující se k aktuálním knižním titulům 

a podává zprávy o konání významných konferencí, seminářů i o dalších vědeckých událostech 

v ČR i v zahraničí. Právník také publikuje materiály vztahující se k aktuálním otázkám 

legislativy. (…) Právník je recenzovaný časopis.“52 

Preslia 

Vydavatel: Česká botanická společnost, která působí jako vědecká společnost při AV ČR 

ISSN: 0032-7786 

Internetové stránky: http://www.preslia.cz 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: angličtina 

Stručný popis: „Preslia je recenzovaný vědecký časopis, ve kterém vycházejí původní 

vědecké statě z oborů rostlinného třídění, morfologie, fytogeografie, ekologie a fytocenologie 

s geografickým zaměřením na střední Evropu. Časopis byl založen roku 1914.“53 
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Přehled výzkumů 

Vydavatel: Archeologický ústav AV ČR, Brno 

ISSN: 1211-7250 

Internetové stránky: http://www.arub.cz/prehled-vyzkumu.html 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: čeština, angličtina, němčina 

Stručný popis: „Přehled výzkumů je odborný recenzovaný časopis, vydávaný od roku 1956. 

Na stránkách časopisu jsou publikovány studie domácích i zahraničních badatelů především 

se středoevropskou, ale i světovou (paleolit) tematikou, krátké články a dále zprávy 

o výzkumech na Moravě a ve Slezsku a dění v archeologické obci. Hlavní důraz je kladen 

na aktuální klíčové problémy archeologického bádání a jejich řešení ve středoevropském 

i globálním kontextu. Časopis dále poskytuje vyčerpávající přehledy jednotlivých terénních 

výzkumů za uplynulý rok.“54 

Slavia 

Vydavatel: Slovanský ústav AV ČR 

ISSN: 0037-6736 

Internetové stránky: http://www.slu.cas.cz/4-slav-char.html 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: všechny slovanské jazyky, němčina, angličtina, francouzština, italština 

Stručný popis: „Renomovaný, mezinárodně uznávaný vědecký časopis, který vychází 

od r. 1922 a na svých stránkách uveřejňuje výsledky srovnávacího studia slovanské filologie, 

akcentuje především jazykovědnou a literárněvědnou problematiku, pozornost věnuje 

i folkloristice a kulturně historickým jevům v duchu širšího pojetí slavistiky. Jednotlivé oddíly 

obsahují teoretické statě, bohatě materiálově podložené studie, kritické články, recenze 

i kratší informativní zprávy a nekrology.“55 
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Slovanský přehled 

Vydavatel: Historický ústav AV ČR 

ISSN: 0037-6922 

Internetové stránky: http://www.hiu.cas.cz/cs/nakladatelstvi/periodika/slovansky-prehled.ep 

Periodicita: 5x ročně 

Jazyk článků: čeština, slovenština, angličtina 

Stručný popis: „Slovanský přehled je ústředním historickým časopisem vydávaným v České 

republice se zaměřením na dějiny národů střední, východní a jihovýchodní Evropy. Byl 

založen již v říjnu 1898. (...) od počátku 90. let pak periodikem důsledně recenzovaným. Vedle 

analytických odborných studií a článků otiskuje materiálové (pramenné) texty, odborné 

diskuse, recenze, zprávy, přehledy o domácí i zahraniční historiografické produkci a také 

důležité informace z vědeckého života.“56 

Slovo a slovesnost 

Vydavatel: Ústav pro jazyk český AV ČR 

ISSN: 0037-7031 

Internetové stránky: http://sas.ujc.cas.cz 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: čeština, slovenština, angličtina, němčina, francouzština, ruština 

Stručný popis: „Slovo a slovesnost je recenzovaný vědecký časopis věnovaný otázkám teorie 

a kultury jazyka. Vychází od r. 1935, kdy byl založen jako orgán Pražského lingvistického 

kroužku. Přináší původní české i zahraniční práce zabývající se sémiotikou, sémantikou, 

gramatikou, pragmatikou, sociolingvistikou, psycholingvistikou, textovou lingvistikou, teorií 

překladu aj. (…) Kromě vědeckých statí jsou v časopise publikovány rozhledové články, 

diskusní příspěvky, recenze důležitých domácích i zahraničních prací, zprávy o konferencích 
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a zprávy o dění v jazykovědné obci. Každý zaslaný příspěvek prochází standardním recenzním 

řízením.“57 

Sociologický časopis 

Vydavatel: Sociologický ústav AV ČR 

ISSN: 0038-0288 

Internetové stránky: http://sreview.soc.cas.cz 

Periodicita: 6x ročně 

Jazyk článků: čeština, angličtina 

Stručný popis: „Sociologický časopis je recenzovaný vědecký časopis publikující původní 

příspěvky k poznání společnosti od českých i zahraničních autorů. Vychází od roku 1965. 

Časopis přináší stati zabývající se otázkami teoretické sociologie, články zkoumající 

transformační jevy a sociální procesy probíhající v postkomunistických společnostech, 

přehledové články zpracovávající vývoj v široké paletě oborů sociologie a příbuzných 

sociálních věd, informace ze sociologických výzkumů, metodologické statě, eseje, materiály 

k dějinám české sociologie, vynikající studentské práce, recenze české i světové sociologické 

produkce, anotace odborné literatury, informace o dění v sociologické obci, zprávy 

z konferencí, polemické příspěvky, kulaté stoly věnované sebereflexi české sociologie, a také 

dokumenty, jež nesměly být publikovány z různých důvodů v minulosti.“58 

Soudobé dějiny 

Vydavatel: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 

ISSN: 1210-7050 

Internetové stránky: http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/casopis-soudobe-dejiny 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: čeština 
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Stručný popis: „Časopis Soudobé dějiny vychází od roku 1993 (…). Soudobé dějiny jsou 

odborný, od roku 1995 recenzovaný historický časopis o dějinách 20. století se zaměřením na 

témata spjatá s existencí Československa a České republiky v širokém mezinárodním kontextu. 

Na jeho stránkách se publikují studie, eseje, materiálové články, recenze, dokumenty, 

memoáry, zprávy o historických konferencích a knižní anotace.“59 

Střed/Centre 

Vydavatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 

ISSN: 1803-9243 

Internetové stránky: http://www.mua.cas.cz/index.php/cs/casopisy/stred 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: čeština 

Stručný popis: „Střed/Centre je recenzovaný časopis zaměřený na studium společnosti, 

kultury a politiky ve střední Evropě 19. a 20. století. (…) Publikuje původní studie 

z jednotlivých disciplín, zejména ale studie, které mají ambici překročit hranice určené 

oborovým rozdělením a spojit více oborů v produktivním dialogu. Orientuje se na vydávání 

čísel s monotematicky propojenými původními vědeckými statěmi.“60 

Studia Mediaevalia Bohemica 

Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR – Centrum medievistických studií AV ČR a UK v Praze 

ISSN: 1804-0977 

Internetové stránky: http://www.flu.cas.cz/cz/studia-mediaevalia-bohemica 

Periodicita: 2x ročně 

Jazyk článků: čeština, angličtina, němčina, francouzština, polština a slovenština 

Stručný popis: „Časopis Studia Mediaevalia Bohemica je zaměřen na interdisciplinární 

bádání o středověku, na mezioborovou diskusi a na informace o aktuální středoevropské 

odborné literatuře. Je otevřen rozmanitým přístupům, zabývajícím se rozličnými aspekty 
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středověkých dějin s důrazem na střední Evropu z pohledu různých medievistických disciplín 

(historie, archeologie, dějiny umění, pomocné vědy historické a další).“61 

Studia Rudolphina 

Vydavatel: Ústav dějin umění AV ČR  

ISSN: 1213-5372 

Internetové stránky: http://www.udu.cas.cz/cs/studio-rudolphina 

Periodicita: 1x ročně 

Jazyk článků: angličtina, němčina 

Stručný popis: „Studia Rudolphina, bulletin Centra pro výzkum umění a kultury doby 

Rudolfa II., je recenzovaným odborným periodikem vydávaným jednou ročně od roku 

2001. Obsahuje texty dvou až tří přednášek pronesených v cyklu Collegium Historiae Artium, 

studie zachycující nejnovější výzkum (mezi nimi jsou výsledky studijních pobytů 

Stipendium Kateřiny Duškové). Každé číslo dále obsahuje několik kratších příspěvků v části 

nazvané “Prima Idea” a různě zaměřenou speciální bibliografii. V roce 2013 byla zavedena 

nová rubrika "Fontes", v níž hodláme publikovat nová archivní zjištění k rudolfínské 

tematice.“62 

Studie o rukopisech 

Vydavatel: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 

ISSN: 0585-5691 

Internetové stránky: http://www.mua.cas.cz/index.php/cs/casopisy/studie-o-rukopisech 

Periodicita: 1x ročně 

Jazyk článků: čeština, němčina, angličtina, latina 

Stručný popis: „Studie o rukopisech jsou specializované kodikologické periodikum, 

vycházející od roku 1962. (…) Kromě kodikologie, která bývá často označována jako věda 

o rukopisech, jsou Studie o rukopisech otevřeny dalším pomocným vědám historickým 
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(zejména paleografii) i jiným oborům, které se věnují rukopisným bádáním (filologie, dějiny 

umění, literární historie, muzikologie a právní historie). Studie o rukopisech přinášejí 

nejnovější poznatky o nálezech rukopisů, rozbory jejich textů a soupisy rozsahem menších 

rukopisných fondů. Zabývají se i knihovědnou tematikou, zejména dějinami knihoven 

a knižních fondů. Seznamují odbornou veřejnost se zahraničními bohemiky a věnují se také 

metodické problematice. Kromě recenzí nejnovější kodikologické literatury, kroniky a zpráv 

je pravidelnou součástí bibliografie domácí kodikologické produkce.“63 

Teorie vědy/Theory of Science 

Vydavatel: Filosofický ústav – Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti AV ČR 

ISSN: 1210-0250 

Internetové stránky: http://teorievedy.flu.cas.cz 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: čeština, angličtina, slovenština 

Stručný popis: „Teorie vědy/Theory of Science se od roku 1969 soustavně věnuje 

integrálnímu výzkumu vědy a techniky. Časopis je zaměřen na zkoumání filosofických 

a metodologických základů vědeckého poznání, sleduje vzájemné vztahy vědy, techniky 

a společnosti, problematiku historického vývoje vědy a vědění a interdisciplinární vztahy mezi 

různými obory. Teorie vědy/Theory of Science je recenzovaný vědecký časopis.“64 

The Lawyer Quarterly 

Vydavatel: Ústav státu a práva AV ČR 

ISSN: vychází jako samostatná příloha k časopisu Právník s jeho ISSN 0231-6625 

Internetové stránky: http://www.ilaw.cas.cz/tlq 

Periodicita: 4x ročně 

Jazyk článků: angličtina 
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Stručný popis: „Teoretický časopis The Lawyer Quarterly, mezinárodní časopis pro právní 

výzkum se zaměřuje na právní teorii a praxi. Publikuje články českých a zahraničních autorů, 

které se zabývají současnými tématy z různých oblastí národního a mezinárodního práva, 

právní filozofie, historie a ostatních příbuzných disciplín. Také obsahuje diskuze, recenze, 

anotace a novinky z vědecké komunity. The Lawyer Quarterly je recenzovaný časopis.“65 

Umění 

Vydavatel: Ústav dějin umění AV ČR 

ISSN: 0049-5123 

Internetové stránky: http://www.umeni-art.cz 

Periodicita: 6x ročně 

Jazyk článků: čeština, němčina, angličtina 

Stručný popis: „Dvouměsíčník Umění se zabývá převážně dějinami českého 

a středoevropského umění od raného středověku po 21. 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.“66 

Živa 

Vydavatel: Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR 

ISSN: 0044-4812 

Internetové stránky: http://ziva.avcr.cz 

Periodicita: 6x ročně 

Jazyk článků: čeština 
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Stručný popis: Živa je populárně vědecký časopis, zabývající se hlavně biologií a okrajově 

i příbuznými obory. Vychází od roku 1853. Vědecké články prochází recenzním řízením.  


