
Prohlášení o publikační etice časopisu Slovanský přehled 

 

Slovanský přehled je recenzovaným vědeckým časopisem vydávaným v České republice se 

zaměřením na dějiny národů střední, východní a jihovýchodní Evropy. Slovanský přehled 

vychází v současné době třikrát ročně (3. číslo přináší rozsáhlejší a komplexněji zpracované 

studie o dějinách střední, východní a jihovýchodní Evropy v rozsahu 50–100 normostran.) a 

jeho vydavatelem je Historický ústav Akademie věd České republiky. Od roku 2009 jsou 

abstrakta studií a článků Slovanského přehledu uveřejňovány v databázi The Central 

European Journal of Social Science and Humanities (CEJSH). Časopis je také registrován 

mezi mezinárodně uznávanými vědeckými periodiky databáze European Reference Index for 

the Humanities (ERIH PLUS) a v rámci Seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů 

vydávaných v České republice. Je registrován rovněž v databázích recensio.net (Review 

Platform for European History: https://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/slovansky-

prehled/slovansky-prehled), H-Soz-Kult (https://www.hsozkult.de/journals/id/zeitschriften-

747) a oborové databázi EBSCO  Historical Abstracts with Full Text. 

Dlouhá tradice vydávání Slovanského přehledu a jeho působení ve vědecké komunitě 

představuje důležitý závazek pro jeho redakci, aby dodržovala vysoké standardy 

publikovaných příspěvků. Vedle redakce a redakčního kruhu, jejichž členové mají na starosti 

zejména technickou stránku vydávání Slovanského přehledu, dohlíží na odbornou kvalitu 

jednak Mezinárodní vědecká rada složená z domácích i zahraničních členů, a Redakční rada, 

v níž jsou zastoupeni přední čeští odborníci na dějiny střední, východní a jihovýchodní 

Evropy, jejichž výsledky vědecké práce se setkaly s uznáním nejen v České republice, ale i 

v zahraničí. Složení těchto vědeckých grémií spolu s uvedením pracovišť jejich členů je 

k dispozici zde: 

Publikování článku v recenzovaném časopise hraje v rámci vědecké činnosti velmi důležitou 

roli. Zpřístupňuje výsledky výzkumu, a proto je velmi důležité, aby články prezentovaly 

vědecky pravdivé a přesné údaje. Tohoto cíle lze dosáhnout pouze úzkou spoluprací všech, 

kteří se na vydávání časopisu podílí. Autor, redaktor, oponenti, Redakční rada, Mezinárodní 

vědecká rada a vydavatel (Historický ústav Akademie věd České republiky) nesou tedy 

zodpovědnost za dodržení etických standardů během celého evaluačního procesu od 

předložení článku autorem po jeho publikování. 

Historický ústav Akademie věd České republiky jako vydavatel, stejně jako redakce 

Slovanského přehledu a jeho vědecká grémia, se cítí být zavázáni dodržováním standardů 

etického chování ve všech etapách procesu publikování článku. Tyto zásady platné pro 

časopis Slovanský přehled vycházejí z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE – 

Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors, 

http://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct_2.pdf). Redakce Slovanského 

přehledu stejně jako vydavatel Historický ústav Akademie věd České republiky se zavazují 

těmito zásadami řídit a neakceptovat v žádné formě jejich porušení. 

https://www.hsozkult.de/journals/id/zeitschriften-747
https://www.hsozkult.de/journals/id/zeitschriften-747


 

Etické předpoklady 

 

Povinnosti autorů 

 Autoři musí předkládat texty, které jsou výsledkem původního výzkumu a jsou 

vybaveny příslušným poznámkovým aparátem, jenž umožňuje jejich tvrzení ověřit 

nebo dohledat. Pokud použijí názory či závěry jiných autorů, jsou povinni je řádně 

citovat. Za neetické je pokládáno úmyslné zkreslování výsledků výzkumu. Jsou 

povinni zajistit souhlas s reprodukcemi obsahu pocházejících z jiných zdrojů. 

 Text nabízený redakci Slovanského přehledu nesmí být současně nabídnut redakci 

jiného časopisu. Pokud autor tak učiní, bude jeho postup vnímán jako neetický. Pokud 

se obsah textu překrývá s obsahem již publikovaného díla, musí na tuto skutečnost 

upozornit a řádně tyto zdroje citovat. 

 Autor je povinen předem deklarovat jakýkoli skutečný nebo potencionální konflikt 

zájmů 

 Autor je povinen okamžitě informovat redakci Slovanského přehledu, pokud 

v publikovaném textu zjistí závažnou chybu. Zajistí ve spolupráci s redakcí a 

vydavatelem publikování příslušné opravy nebo v případě nutnosti svůj text odvolá. 

 

Povinnosti redakce 

 Redakce se zavazuje jednat objektivně a férově při vykonávaní svých povinností, aniž 

by však autory jakkoli diskriminovala na základě jejich geografického nebo etnického 

původu, náboženského vyznání či sexuální orientace. 

 Zaslané rukopisy, i kdyby byly určeny pro zvláštní nebo sponzorované číslo, musí být 

vždy posuzovány a přijímány výhradně na základě jejich vědecké kvality a nikoli 

komerčního vlivu. 

 

Průběh recenzního řízení 

 Každý rukopis, který redakce Slovanského přehledu obdrží, posuzují nejprve členové 

Redakčního kruhu. Zkoumají formální stránku textu, a zda vyhovuje základním 

požadavkům vědeckého textu a odborného zaměření Slovanského přehledu. 

 Pokud text vyhovuje základním požadavkům vědeckého textu a odpovídá odbornému 

zaměření Slovanského přehledu, zajistí Redakční kruh provedení recenzního řízení. 

 Recenzní řízení je oboustranně anonymní, recenzenti nesmí pocházet ze stejného 

pracoviště jako autor. 

 Každý text je posuzován dvěma recenzenty. V případě, že se recenzenti výrazně 

rozcházejí v hodnocení textu, požádá redakce ještě o třetí posudek. 



 Údaje o rukopisu a průběhu recenzního řízení jsou důvěrné. Kromě autora a 

recenzentů mohou být sděleny pouze členům Redakční rady nebo Mezinárodní 

vědecké rady Slovanského přehledu, kteří jsou rovněž vázáni mlčenlivostí. 

 Nikdo z redakce Slovanského přehledu nesmí bez souhlasu autorů použít 

nepublikované materiály pro účely vlastního výzkumu. 

 Redakce informuje autory o výsledku recenzního řízení.  

 O publikování článků rozhoduje Redakční rada Slovanského přehledu. Na její schůzi 

předloží redakce členům návrhy na složení příslušného čísla časopisu a seznámí je 

s průběhem recenzního řízení všech došlých textů – tj. přijatých i nepřijatých 

k publikování. 

 

Povinnosti recenzentů 

 Recenzní řízení pomáhá redakci Slovanského přehledu při rozhodování o zařazení 

posuzovaného textu do tisku a zároveň výrazným způsobem přispívá ke zvýšení 

kvality posuzovaného textu. 

 Recenzenti jsou povinni posoudit předložený text objektivně a své názory či závěry 

podepřít věrohodnými argumenty.  

 Pokud recenzent zjistí, že posuzovaný text je podobný či totožný s jiným již 

publikovaným textem či pracemi, je povinen na to redakci upozornit. 

 Jestliže se recenzent necítí být kompetentní k posouzení předloženého textu, je 

povinen o tom bez zbytečných odkladů informovat redakci. Je tím vyřazen 

z recenzního řízení. 

 Pokud by měl recenzent ve vztahu k předkládanému textu podezření na konflikt 

zájmů, musí o tom neprodleně informovat redakci. V takovém případě je povinen 

odmítnout posouzení. 

 Recenzent má povinnost zacházet s posuzovaným textem jako s důvěrným 

dokumentem. Nesmí být ukazován jiným osobám nebo být s jinými osobami 

konzultován jeho obsah, pokud k tomu nesvolí redakce. Posuzovaný rukopis si nesmí 

ponechat nebo z něj vytvářet kopie. Informace a myšlenky, které recenzent získá při 

četbě posuzovaného textu, musí zůstat důvěrné a nesmí být využity k osobnímu 

prospěchu. 

 

 

Povinnosti vydavatele 

 Historický ústav Akademie věd České republiky jako vydavatel Slovanského 

přehledu se zavazuje dodržovat výše uvedené etické zásady. 

 



 

Postup při neetickém jednání 

Zjištění neetického jednání 

 Kdokoli zjisti neetické jednání nebo v článku publikovaném ve Slovanském 

přehledu jakékoli nesprávné konání je povinen okamžitě informovat redakci 

Slovanského přehledu a vydavatele Historický ústav Akademie věd České 

republiky. 

 Každý, kdo informuje redakci Slovanského přehledu o takovém jednání, musí o 

něm předložit jasné důkazy, aby mohlo být zahájeno vyšetřování. Všechna tvrzení 

je nutno vnímat jako závažná a takto s nimi nakládat až do úplného vyšetření. 

 

Vyšetřování 

 Redakce zahajuje vyšetřování a svůj postup konzultuje s vydavatelem Slovanského 

přehledu, je-li to nutné. 

 Redakce shromažďuje příslušné důkazy a snaží se zabránit šíření jakýchkoli tvrzení 

mimo okruh osob, kterých se to týká. 

 

 

Opatření přijatá na základě výsledků vyšetřování 

 Redakce Slovanského přehledu informuje, respektive poučí, o výsledku vyšetřování 

autora, pokud se ukáže, že se ze strany autora jednalo o nedorozumění nebo 

neúmyslné nedodržení příslušných standardů. 

 V případě závažného pochybení bude redakce Slovanského přehledu postupovat 

v součinnosti s vydavatelem časopisu – Historickým ústavem AV ČR – v mezích 

platných právních předpisů a zákonů České republiky.  


