
Autorské prohlášení
Autor  prohlašuje,  že  článek  je  původní,  napsaný  uvedenými  autory  (v  češtině,  slovenštině  nebo
angličtině),  dosud  nebyl  zveřejněn,  neobsahuje  žádná  protiprávní  prohlášení,  neporušuje
práva jiných, autorská práva k článku má autor/autoři,  nevztahují  se na něho žádná práva k třetí
straně  a  že  veškerá  nezbytná  písemná  povolení  k  citování  z  jiných  zdrojů  byla
autorem/autory získána.

Z výše uvedeného prohlášení především vyplývá:
Autor / autoři:

 Autoři článku předkládají výsledky původního výzkumu, stejně tak i vstupní data použitá v
článku. Autoři prohlašují, že jejich článek je originální.

 Pokud autoři článku použijí části děl jiných autorů, správně je citují; pokud je to nutné, 
uvádějí souhlas ze získaného povolení původních autorů. Informace, které autoři získali 
soukromě, například osobní pohovor, korespondence a jiné jsou, jsou používány se 
souhlasem autora ke zdroji těchto informací.

 Autorství ke článku je omezeno na ty, kteří významně přispěli k vytvoření předloženého 
článku. Další osoby, které se podíleli na určitých podstatných aspektech článku, jako např.
jazyková úprava, jsou uvedeny v poděkování.

 Korespondenční (odpovědný) autor zajistil, aby všichni spoluautoři viděli a schválili finální 
verzi dokumentu článku a aby souhlasili s odesláním tohoto článku ke zveřejnění v časopise 
EGRSE. Autoři článku pečlivě zvažují pořadí autorů v době odeslání článku; počet a pořadí 
autorů jsou konečné a neměnné.

 Autoři potvrzují, že článek nezaslali současně do více než jednoho časopisu.

Redakce:
 Předseda redakční rady a členové redakční rady tvoří pokyny pro publikování (web CAAG).
 Šéfredaktor EGRSE vloží aktuální formální pokyny pro úpravu článku na web CAAG - „Pokyny 

pro autory (template)“.
 Předseda ve spolupráci s členy redakční rady nominuje dva recenzenty k odbornému 

posouzení předloženého manuskriptu. V případě, že je jedna z recenzí negativní,
předseda navrhne třetího recenzenta.

 Povinností šéfredaktora je upozornit na chyby ve formátování článku a informovat autora o 
těchto chybách prostřednictvím předsedy.

 Předseda zašle anonymizované recenzní posudky spolu s redakčním komentářem 
korespondenčními autorovi. Následně rozhodne o akceptování úprav autory.

 Šéfredaktor zajistí finální úpravu článku tak, aby odpovídalo publikační požadavkům (pro 
publikování na webu CAAG a pro publikování na CD-ROM).

 Redakce zabezpečí pro článek přidělení čísla „DOI“.

Přečtěte si prosím tento dokument, vytiskněte, podepište, naskenujte a pošlete e-mail předsedovi 
redakční rady: egrse_editorial@caag.cz

Datum:
Podpis odpovědného autora:
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