
Možnost publikace článku v odborných časopisech
Informace pro zájemce o publikování příspěvku

JEP - Journal of Exceptional People
(viz http://www.jep.upol.cz/)

Časopis Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, vychází pouze v angličtině,
další informace proto uvádíme anglicky.

Journal of Exceptional People (JEP), peer-reviewed scientific journal, should be based on

2 times a year publishing period in both electronic and traditional – printed form. To

guarantee professional standards of the Journal we have applied to the front of special

needs teachers, psychologists, therapists and other professionals in the U. S., Finland,

Spain, Slovakia, Hungary, China, Russia, Poland and other countries. Above mentioned

scientific journal aspires to be registered into the international database of impacted

periodicals (Journal Citation Reports).

Journal of Exceptional People (JEP) will provide research studies and articles on special
education of exceptional people. This area covers individuals with disabilities and, on
the other hand, gifted persons. The Journal will focus on publishing studies and articles
in the field of education, social science (sociology) and psychology, special thematic
issues and critical commentaries. The publishing language of the Journal of Exceptional

People is to be English exclusively.

Peer-review process - see here: http://www.jep.upol.cz/Peer-review-process.php

Instructions for the authors (including a template of an article):

http://www.jep.upol.cz/Instructions-for-Authors.php

http://www.jep.upol.cz/
http://www.jep.upol.cz/Peer-review-process.php
http://www.jep.upol.cz/Instructions-for-Authors.php


EduPort
(viz https://eduport.pf.ujep.cz/)

Zaměření a záběr časopisu
Education Support (EduPort) je odborný recenzovaný časopis zaměřený na oblast
vzdělávání. Vydavatelem časopisu je Katedra preprimárního a primárního vzdělávání na

Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Hlavním cílem časopisu je bezplatně poskytnout prostor akademickým pracovníkům i

odborníkům z praxe a umožnit jim publikovat výsledky své výzkumné práce v periodiku s

transparentním anonymním recenzním řízením, nezatíženým poplatky.

Příspěvky předložené k recenznímu řízení musí být původními pracemi týkajícími se oblasti

vzdělávání a mít standardní formu výzkumného článku nebo přehledové studie.

Příspěvky jiného formátu (recenze, metodologické, teoretické, diskuzní příspěvky, shrnutí

disertačních prací etc.) mohou být publikovány se souhlasem redakce v sekci vyhrazené

textům nepodléhajícím recenznímu řízení. Vítány jsou především příspěvky spadající do

těchto tematických oblastí:

● Formální, neformální a informální edukace

● Historie vzdělávání

● Oborové didaktiky

● příprava budoucích učitelů

● Edukace a rozvoj osob s potřebou podpory

● Inkluzivní přístupy ve vzdělávání

● Teorie a praxe v oblasti didaktiky a pedeutologie

Časopis je vydáván jednou ročně a uveřejňuje příspěvky v českém, slovenském a
anglickém jazyce, přičemž abstrakt musí být vždy v anglickém jazyce. Příspěvky jsou

publikovány na eduport.pf.ujep.cz, kde také probíhá celý proces recenzního řízení.

Více o recenzním řízení a edičních pravidlech zde:

https://eduport.pf.ujep.cz/artkey/inf-990000-0900_Edicni-pravidla.php?cancel_login=1

Pokyny pro autory zde: https://eduport.pf.ujep.cz/artkey/inf-990000-1100_Prispevky.php

https://eduport.pf.ujep.cz/
https://eduport.pf.ujep.cz/
https://eduport.pf.ujep.cz/artkey/inf-990000-0900_Edicni-pravidla.php?cancel_login=1
https://eduport.pf.ujep.cz/artkey/inf-990000-1100_Prispevky.php

