
Etický kodex časopisu Soudní inženýrství 

 
 

Prohlášení o etice publikování 

Soudní inženýrství je recenzovaným časopisem vydávaným Akademickým nakladatelstvím 
CERM, s.r.o. ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického 
v Brně. Následující text vyjadřuje standardy etického chování všech složek podílejících se 
na publikování příspěvků v tomto časopise. Podkladem k těmto směrnicím jsou Praktické 
pokyny pro vydavatele časopisu (The Best Practice Guidlines for Journal Editors) Výboru 
pro publikační etiku (COPE). 

Autor prohlašuje, že: 

 zaslal původní práci; 

 nepublikuje ve více než jednom časopise stejný nebo velmi podobný rukopis ani 

rukopis se stejným názvem. K publikaci lze přijmout příspěvky, jež byly předtím 

částečně publikovány ve sborníku z konference, sympozia a pod. nebo v kvalifikační 

práci (seminární, bakalářské, diplomové, rigorózní, disertační, habilitační apod.). 

Takovou výjimku lze povolit jedině tehdy, jestliže autor příspěvku redakci o tom, že 

příspěvek byl již publikován jinde, předem jasně informoval a tuto skutečnost uvede 

v příspěvku; 

 řádně ocitoval použité práce nebo slova jiného autora, jež v rukopisu použil; 

 zajistil, že jsou v publikaci zahrnuti všichni spoluautoři, kteří společně schválili finální 

verzi a souhlasí s předložením a uveřejněním rukopisu; 

 zajistil, že mezi autory není uveden nikdo, kdo se na vzniku článku nepodílel; 

 okamžitě uvědomí šéfredaktora, objeví-li zásadní chybu nebo nepřesnost ve svém 

rukopisu a bude v tomto případě spolupracovat na jeho stáhnutí nebo opravě; 

  je si vědom, že podvodné nebo vědomě nepřesné výroky, stejně jako plagiátorství ve 

všech jeho formách, představují neetické jednání a jsou nepřijatelné. 

Šéfredaktor prohlašuje, že: 

 je zodpovědný za rozhodnutí, zda bude zaslaný rukopis uveřejněn v časopise; 

 řídí se politikou redakční rady časopisu a právními předpisy, které vstupují v platnost, 

jedná-li se o urážku na cti, porušení autorských práv a plagiátorství; 

 může svá rozhodnutí konzultovat s redakční radou nebo recenzenty; 

 nesmí zveřejnit žádné informace o přijatém rukopisu nikomu jinému než příslušnému 

autorovi, recenzentům, potencionálním recenzentům, jiným redakčním poradcům a 

vydavateli; 

 rukopisy jsou posuzovány pouze na základě jejich odborné hodnoty.  

Recenzent prohlašuje, že: 

 recenze provádí objektivně, názory vyjadřuje jasně s podložením vhodnými 

argumenty; 

 každý rukopis považuje za důvěrný dokument a neukazuje nebo nediskutuje jej 

s nezúčastněnými osobami; 

 zjistí-li jakékoliv prohřešky ze strany autora, jako je porušení autorských práv nebo 

plagiátorství, bez odkladu uvědomí šéfredaktora; 

 zamítne hodnocení rukopisu, u kterého by se mohlo jednat o střet zájmů; 

 oznámí šéfredaktorovi, necítí-li se dostatečně kvalifikovaný k hodnocení rukopisu.  


