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Povinnosti redakce a redakční rady:






Členové redakce a redakční rady zachovávají mlčenlivost o rukopisech přijatých do recenzního řízení
a jejich autorech, stejně jako o totožnosti konkrétních recenzentů.
Rukopisy jsou přijímány recenznímu řízení a k publikování v nerecenzovaných částech časopisu
výhradně na základě intelektuální, odborné kvality příspěvku a jeho příslušnosti k odbornému
zaměření časopisu, tedy bez ohledu na rasu, pohlaví, občanství či politické názory autora.
Předchozím ustanovením nejsou dotčena etická a mravní hlediska, která lze vztáhnout jak na předklá‐
daný rukopis, tak – v závažných případech – na osobu autora.
Redakce se snaží maximálně přispět k hladkému průběhu recenzního řízení.

Povinnosti recenzentů:




Recenzent, který se necítí být kvalifikovaný k hodnocení rukopisu, případně mu brání ke zpracování
recenze závažné objektivní důvody, tuto skutečnost co nejdříve oznámí redakci časopisu.
Recenzent usiluje o objektivitu a nezaujatost. Může odmítnout zpracování posudku z důvodu střetu
zájmů (blízký pracovní či profesní vztah k autorovi, nebo naopak zásadní názorový rozdíl).
Recenzent se zavazuje recenzovaný rukopis dále nešířit, a to ani poté, kdy byl publikován. Stejně tak je
nutné považovat za důvěrné informace nebo myšlenky získané z recenzovaných rukopisů, dále je ne‐
šířit a nevydávat za vlastní.

Povinnosti autorů:






Do recenzované části časopisu jsou předkládány jen původní práce. Autor je povinen redakci upozornit
na případné další publikování pozměněného nebo totožného textu, a to včetně cizojazyčných mutací.
Jako spoluautoři musí být uvedeni všichni (a pouze ti), kteří se zásadním způsobem podíleli na
výzkumu nebo byli dokonce autory podstatných či klíčových částí textu rukopisu.
Autor vždy cituje díla všech autorů a všechny informační zdroje, o které se jeho výzkum opírá, a uvádí
všechny skutečnosti, které byly významné a určující pro jeho odborný výzkum, z něhož předkládaný
rukopis vychází (např. formou poděkování za poskytnutí stipendijní podpory, uvedením projektu,
z něhož byl výzkum financován, uvedení jména vedoucího diplomové práce, z níž článek vychází,
uvedení konzultantů aj.).
Plagiátorství je nepřijatelné a je považováno za jednoznačný důvod pro okamžité zastavení recenzního
řízení nebo i pro stažení příspěvku z nerecenzované části časopisu.

