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Jednotlivá pracoviště Filozofické fakulty Ostravské univerzity vydávají dohro mady celkem šest časopisů. Jedná se o tyto ča-
sopisy: Historica – revue pro historii a příbuzné vědy (česky) katedry historie, Ostrava Journal of English Philology (anglic-
ky) katedry anglistiky a amerikanistiky, Psychologie a její kontexty (česky a slovensky) katedry psychologie a aplikovaných 
sociálních věd, Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica (německy) katedry germanis-
tiky, Studia Romanistica (španělsky, francouzsky a italsky) katedry Romanistiky a Studia Slavica (česky, polsky, slovensky 
a rusky) katedry slavistiky. 

Do jednotlivých časopisů přispívají nejen členové jednotlivých kateder naší fakulty, ale především také vědečtí pracovníci 
z jiných pracovišť v České republice a v zahraničí. 

Všechny časopisy vycházejí dvakrát ročně. Většina z nich navazuje na dříve vydávané sborníky. Většina časopisů je na 
seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů Ministerstva kultury, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Věříme, že vám naše časopisy budou nejen přínosem pro vaši odbornou práci, ale také vhodným médiem pro publikování 
vašich odborných článků.

The various departments and institutes of the Faculty of Arts publish altogether six academic journals:
Historica – revue pro historii a příbuzné vědy (in Czech) – Department of History
Ostrava Journal of English Philology (in English) – Department of English and American Studies
Psychologie a její kontexty (in Czech and Slovak) – Department of Psychology and Applied Social Sciences
Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Germanistica (in German) – Department of German Studies
Studia Romanistica (in Spanish, French and Italian) – Department of Romance Studies
Studia Slavica (in Czech, Polish, Slovak and Russian) – Department of Slavonic Studies

These journals feature articles and reviews submitted not only by Faculty members, but also by a wide range of experts 
from other universities and research institutions in the Czech Republic and abroad.

All six journals are published biannually. Most of them have developed out of previously established series of academic 
periodicals, and the majority are registered by the Czech Ministry of Education as peer-reviewed non-impact factor journals.

We are confident that our journals will provide a stimulating source of information and ideas as well as a platform for you 
to publish your own research.
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Ostrava Journal of English Philology 
je recenzovaným odborným časopi-
sem, který svůj prostor po skytuje 
původním příspěvkům z oblasti 
anglické filologie. Skládá se z lin-
gvistické a translatologické části, 
části zaměřené na literaturu a kultu-
ru anglicky mluvících zemí a části 
věnované knižním recenzím a in-
formacím o konferencích a jiných 
důležitých událostech se vztahem 
k oboru anglické filologie. Příspěvky 
jsou publikovány v angličtině a češ-
tině. První číslo časopisu vyšlo v září 
2009, od roku 2010 vychází časopis 
dvakrát ročně. Časopis je vydáván 
Filozofickou fakultou Ostravské uni-
verzity v Ostravě a přijímá příspěv-
ky českých i zahraničních badatelů. 
Časopis Ostrava Journal of English 
Philology patří k registrovaným od-
borným časopisům (s registračním 
číslem MK ČR E 19471).

Ostrava Journal  
of English Philology
brož. v., 100 Kč, 
ISSN 1803-8174

Ostrava Journal of English Philology 
is a peer-reviewed journal providing a 
forum for original papers on all aspects 
of English philology. It consists of 
three sections: linguistics/translation 
studies, literature and culture of Eng-
lish-speaking countries, and a section 
containing book reviews and infor-
mation on conferences and other im-
portant events of relevance to English 
philologists. Contributions are either in 
English or in Czech. The first volume 
came out in September 2009, and sin-
ce 2010 the journal has been published 
twice a year by the Faculty of Arts, 
University of Ostrava. The Ostrava 
Journal of English Philology is open 
to contributions from scholars based 
in the Czech Republic and abroad. It 
is listed in the register of Czech peer-
-reviewed non-impact factor journals 
approved by the Czech Research and 
Development Council.

Časopis Psychologie a její kon-
texty je recenzovaný odborný  
psy  cho logický časopis, který  uve -
řej ňuje  původní články, recenze, 
aktuální informace, předběžná 
metodolo gická sdělení apod. Cí-
lem je jednak poskytnout psycho-
logům i autorům z příbuzných 
vědních oblastí platformu k veřej-
né prezentaci svých poznatků z vý-
zkumu, názorů do diskuse i dojmů 
z přečtené odborné literatury, jed-
nak dát možnost odborné veřej-
nosti seznámit se s těmito výsled-
ky a názory. Časopis je vydáván 
Filozofickou fakultou Ostravské 
univerzity v Ostravě  od roku 2010 
dvakrát ročně a přijímá příspěvky 
českých i zahraničních badatelů.

Psychologie a její kontexty
brož. v., 100 Kč, 
ISSN 1803-9278

Časopis Historica – Revue pro 
historii a příbuzné vědy přináší 
ve dvouroční periodicitě odborné 
studie, články a materiály. V rubri-
kách „Diskuse“ a „Obzory“ nabízí 
přehledy badatelských výsledků 
aktuálních problémů historické 
vědy doma i v zahraničí. Recen-
ze, zprávy o literatuře a kronika 
podávají základní přehledy o do-
mácích i zahraničních publikacích 
a událostech. Časopis není vyme-
zen chro  nologicky ani regionálně. 
Těžiště časopisu leží v historické 
problematice, ale jsou zde publi-
kovány i texty, které vznikly na 
pomezí různých vědních oborů, 
např. historie a sociologie, historie 
a ekonomie, historie a demografie, 
historie a dějin umění, resp. kultu-
ry, historie a ekologie apod.

The journal Historica – Revue pro 
historii a příbuzné vědy is a forum 
for academic studies, research pa-
pers, and other materials. The se-
ctions ‘Discussion’ and ‘Perspecti-
ves’ offer an overview of recent 
research into key issues of histo-
riography in the Czech Republic 
and abroad. Reviews, literature re-
ports and chronicles provide basic 
information on important Czech 
and international publications and 
events. The journal is not restric-
ted chronologically or regionally. 
Its main focus is on historical 
issues, but it also offers space for 
the publication of texts crossing 
interdisciplinary boundaries, e.g. 
history and sociology, history and 
economics, history and demogra-
phy, history and art/cultural histo-
ry, history and ecology, etc.

Historica – revue pro  
historii a příbuzné vědy
brož. v., 100 Kč, 
ISSN 1803-7550
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The journal Psychologie a její 
kontexty is a peer-reviewed psy-
chology periodical publishing 
original articles, reviews, current 
information, interim methodo-
logical reports and similar texts. 
The aim of the journal is to pro-
vide psychologists and experts in 
related fields with a platform for 
the presentation of their research 
results, opinions and responses to 
recently published literature to a 
broad professional audience. The 
journal is published by the Facul-
ty of Arts, University of Ostrava. 
It has appeared twice a year since 
2010 and is open to contributions 
from scholars based in the Czech 
Republic and abroad.

čině s anglickým a českým resumé. 
Časopis je od roku 2009 na Sezna-
mu recenzovaných neimpaktova-
ných časopisů vydávaných v České 
republice, schváleném Radou pro 
výzkum a vývoj.

The journal Acta Facultatis Philo-
sophicae Universitatis Ostraviensis 
STUDIA GERMANISTICA deve-
loped out of the volumes of studies 
published by the Faculty’s German 
Department in 2006 and 2007. 
Studia Germanistica was first pub-
lished in 2008 a standard peer-re-
viewed periodical, and since 2009 
it has been published biannually. 
The editorial board consists of re-
spected German scholars based at 
universities in the Czech Republic 
and abroad. The journal is open 
to contributions on key issues in 
German linguistics, literary theo-
ry and the didactics of German as 
a foreign language, documenting 
the current state of research and 
knowledge. It also includes papers 
on cultural studies and reviews of 
new publications. Contributions 
are published in German with su-
mmaries in English and Czech. 

Časopis Acta Facultatis Phi  lo  so-
phicae Universitatis Ostraviensis 
STUDIA GERMANISTICA nava-
zuje na sborník vydávaný katedrou 
germanistiky Ostravské univerzity 
v Ostravě v letech 2006 a 2007. 
Časopis Studia Germanistica vyšel 
poprvé v roce 2008, od roku 2009 
vychází 2× ročně. Již od počát-
ku vydávání procházely veškeré 
příspěvky nezávislým recenzním 
řízením. Členy recenzní rady jsou 
významní germanisté působící na 
českých a zahraničních univerzi-
tách. V časopise jsou publikovány 
výsledky výzkumu z oblasti aktu-
álních témat německé lingvistiky, 
literární vědy a didaktiky něm-
činy jako cizího jazyka, které 
dokumentují stav bádání v České 
republice i v zahraničí. Součástí 
časopisu jsou rovněž kulturologické 
studie a recenze nových publikací.  
Příspěvky jsou publikovány v něm     -

Studia Germanistica
brož. v., 100 Kč, 
ISSN 1803-408X

Since 2009 Studia Germanistica 
has been listed in the register of 
Czech peer-reviewed non-im-
pact factor journals approved by 
the Czech Research and Develo-
pment Council.
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Studia Romanistica jsou vědecký 
recenzovaný časopis, který vydává 
dvakrát ročně Filozofická fakul-
ta Ostravské univerzity. Otiskuje 
původní, dříve nepublikované vě-
decké a odborné studie lingvistic-
ké, literární a translatologické z ob-
lasti románských jazyků a literatur, 
a to zejména z francouzského, špa-
nělského a italského jazykového 
prostoru. Obsahuje recenze odbor-
ných publikací a zprávy o konfe-
rencích a významných událostech 
vědeckého charakteru z uvedených 
oborů. Příspěvky jsou tištěny ve 
francouzštině, španělštině, italštině 
a češtině, se dvěma jinojazyčný-
mi abstrakty, v jazyce, ve kterém 
je studie napsána, a v angličtině. 
Studia Roma nistica reprezentují  
hlavní směry, zaměření a výsledky 
vědeckého bádání pracovníků Ka-
tedry romanistiky FF OU a jejich 
kolegů z českých i zahraničních 

Studia Romanistica
brož. v., 2010, 100 Kč, 
ISSN 1803-6406

univerzit v oblasti lingvistické, 
literárněvědné a translatologické.  
Časopis navazuje na stejnojmenný 
recenzovaný sborník připravovaný 
katedrou od roku 1995. Studia Ro-
manistica byla zařazena na Seznam 
recenzovaných neimpaktovaných 
časopisů vydávaných v České re-
publice, schválený Radou pro vý-
zkum a vývoj.

Studia Romanistica is a peer-
-reviewed academic journal pub-
lished twice a year by the Faculty 
of Arts, University of Ostrava. It 
provides a forum for original (pre-
viously unpublished) contributions 
on linguistics, literary theory and 
translation with a connection to 
Romance (especially French, Spa-
nish and Italian) languages and 
cultures. The journal also includes 
reviews of academic publications 
as well as reports on conferences 
and other important events in the 
field. Contributions are published 
in French, Spanish, Italian or 
Czech, with abstracts in two lan-
guages – the language of the article 
plus English. Studia Romanistica 
is open to contributions from scho-
lars from both the Czech Republic 
and abroad focusing on linguistics, 
literary theory and translation stu-
dies. The journal developed out of 

the peer-reviewed volumes of stu-
dies published by the Department 
since 1995. It is listed in the regis-
ter of Czech peer-reviewed non-
-impact factor journals approved 
by the Czech Research and Deve-
lopment Council.
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čině s anglickým a českým resumé. 
Časopis je od roku 2009 na Sezna-
mu recenzovaných neimpaktova-
ných časopisů vydávaných v České 
republice, schváleném Radou pro 
výzkum a vývoj.

Časopis Acta Facultatis Phi  lo  so-
phicae Universitatis Ostraviensis 
STUDIA GERMANISTICA nava-
zuje na sborník vydávaný katedrou 
germanistiky Ostravské univerzity 
v Ostravě v letech 2006 a 2007. 
Časopis Studia Germanistica vyšel 
poprvé v roce 2008, od roku 2009 
vychází 2× ročně. Již od počát-
ku vydávání procházely veškeré 
příspěvky nezávislým recenzním 
řízením. Členy recenzní rady jsou 
významní germanisté působící na 
českých a zahraničních univerzi-
tách. V časopise jsou publikovány 
výsledky výzkumu z oblasti aktu-
álních témat německé lingvistiky, 
literární vědy a didaktiky němčiny 
jako cizího jazyka, které dokumen-
tují stav bádání v České republice 
i v zahraničí. Součástí časopisu 
jsou rovněž kulturologické stu-
die a recenze nových publikací.  
Příspěvky jsou publikovány v něm   -

Studia Slavica
brož. v., 100 Kč, 
ISSN 1803-408X

This peer-reviewed journal is 
published by the Department of 
Slavonic Studies and the Universi-
ty of Opole, and continues in the 
tradition of jointly published volu-
mes of studies launched in 1993. 
Studia Slavica is open to original 
research papers on literary theory, 
linguistics, cultural studies and 
translation studies, reflecting cu-
rrent trends in Slavonic philology. 
The journal also includes reviews, 
information on new publications, 
and a chronicle section. Studia 
Slavica has been published annu-
ally since 2002. Contributions are 
published in all Slavonic languages 
and include an English abstract and 
summary.


