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Správy 
 

Představení časopisu Sociální pedagogika  
 

S potěšením sdělujeme všem potencionálním čtenářům a autorům, že byl 

založen nový odborný časopis Sociální pedagogika. Důvodem jeho založení 

není to, aby mohla sociální pedagogika (dále SP) obhájit svoji podstatu jako 

vědecké disciplíny. Její existenci, povahu a profilaci si vynutila realita sama. 

Existuje zde reálné pole sociálních problémů, které je nutné řešit 

prostřednictvím pedagogické intervence, mediace a facilitace. Sociální doména 

těchto problémů vyžaduje spolupráci mezi pedagogy a dalšími odborníky 

(sociology, psychology, antropology, biology, ekology). Tento důraz na 

mezioborovou spolupráci podtrhuje specifičnost zmíněného pole. 

Problematické situace tohoto pole a jejich řešení si vynutilo postupné zakládání 

studijního oboru sociální pedagogika. Fungování studijního oboru si později 

vyžádalo své rozvíjení na vědecké úrovni, proto se sociální pedagogika stala i 

samostatným vědeckým oborem. Tento postupný proces je možné sledovat na 

většině pracovišť v ČR, které zpočátku reagovaly na potřebu řešení reálných 

problémů zakládáním kateder SP, ve chvíli, kdy se SP na daných pracovištích 

etablovala, musela se tato pracoviště v procesu svého odborného růstu a 

rozvoje začít věnovat i vědecko-výzkumné činnosti. Tato činnost vede k 

ustalování SP i jako vědeckého disciplíny, které postupně povede k dalšímu 

prohloubení oboru – např. k žádostem o rozšíření doktorského studia 

Pedagogika o podobor Sociální pedagogika.  

 Cílem časopisu je etablovat sociální pedagogiku jako pole pedagogické 

činnosti, které se vyčleňuje z pedagogiky a dalších disciplín svým výrazným 

sociálním rozměrem. Sociálně-pedagogická tématika je v českých odborných 

pedagogických časopisech zastoupena. Nicméně její význam exponenciálně 

narůstá díky celosvětové proměně reálné situace: globalita a z ní vyplývající 

globalizace, multikulturní problémy, migrace a důraz na inkluzi skupin 

marginalizovaných z etnických, kulturních, společenských důvodů či z důvodu 

zdravotního oslabení. Všechny tyto společenské jevy, které souvisí s proměnou 

celého světa, podtrhují význam posílení sociálně pedagogických témat, a s tím 

vzrůstající potřebu samostatného média, které se těmto tématům bude 

systematicky věnovat.  
 

Hlavní zaměření SocEd: 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že SP je jako studijní i vědecký obor v bývalých 

komunistických zemích relativně nový (a to i přes některá silné sociálně 

pedagogická hnutí a školy), zakládá si SocEd na následujících aktivitách:  

A. mapovat širší i užší historii vzniku tohoto oboru v zahraničí i u nás;  
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B. prezentovat celosvětově i celoevropsky stěžejní témata, problémy a jejich 

řešení a konfrontovat je s podobnými tématy a ději na české a slovenské scéně;  

C. předkládat a kriticky komentovat výrazné pokusy o definici, obsahové 

ukotvení a profilace SP jako studijního a výzkumného oboru ve světě i u nás;  

D. seznamovat pravidelně své čtenáře s pro obor významnými publikacemi 

(staršími i novějšími) české, slovenské i zahraniční provenience.  

 Závěrem je třeba uvést výzvu pro autory. Redakce přijímá rukopisy studií, 

recenze knih a zprávy pro čísla časopisu SocEd pro rok 2013. S veškerými 

dotazy se obracejte na redakci SocEd prostřednictvím e-mailové adresy 

editorsoced@fhs.utb.cz nebo na www.soced.cz.  

Těšíme se na Vaše příspěvky! 
 

Redakce SocEd 


