Prohlášení o publikační etice a nekalých praktikách a odpovědnosti autorů, editorů a recenzentů
sborníku z konference o stárnutí populace

Organizátoři Stárnutí – Gerontologické interdisciplinární konference zvou aktivní účastníky každé
bienální konference, aby předložili své původní rukopisy v recenzním řízení pro sborník konference.
Vědecká rada konference a jmenovaní redaktoři sborníku se řídí zásadami publikační etiky a prevence
zneužití a dodržují standardy etického chování a osvědčené postupy s odkazem na základní postupy
vypracované Výborem pro publikační etiku (COPE).
Za předložení, zpracování a zveřejnění rukopisu se neúčtují žádné poplatky. Pouze aktivní účastníci
konference, kteří zde prezentovali svou práci ústně nebo formou posteru, však mohou předložit své
rukopisy související s prezentovaným materiálem ve sborníku konference.
Sborník z konference je vydáván pod licencí Creative Commons CC-BY.
Povinnosti autorů
−
−
−
−
−

−

rukopis předložený k publikaci musí být původní;
rukopis nebyl publikován jinde;
pokud je v práci použit dříve publikovaný materiál, musí být řádně citován;
všechny zdroje použité při přípravě rukopisu jsou řádně citovány v souladu s pokyny sborníku
ohledně citačního formátu (aktuální verze APA);
pokyny pro autory jsou k dispozici na webových stránkách konference a vždy obsahují mj.
požadavek na uvedení názvu, abstraktu a klíčových slov v českém (případně slovenském) i
anglickém jazyce;
oznámit redakci případný střet zájmů.

Povinnosti editora ve spolupráci s redakcí vydání sborníku
−
−
−
−

spravedlivé dvojitě zaslepené důvěrné recenzní řízení každého rukopisu předloženého k
publikaci ve sborníku, včetně přizvání kompetentních odborníků k posouzení rukopisů;
rozhodnutí o zveřejnění každého předloženého rukopisu;
registrace ISBN a ISSN sborníku;
předložení sborníku k indexaci ve Web of Science Conference Proceedings Citation Index a v
databázi Scopus.

Odpovědnost recenzentů
−
−
−

zachování důvěrnosti všech informací týkajících se rukopisů předložených k publikaci;
upozornění redaktora v případě jakéhokoli střetu zájmů, porušení autorských práv nebo
plagiátorství ze strany autora;
objektivní, jasné a odborné hodnocení recenzovaného rukopisu.

Postup v případě podezření anebo zjištění neetického chování
−
−

kdokoliv může kdykoli v průběhu procesu vydávání sborníku nebo po jeho vydání nahlásit
redakci jakékoli podezření na neetické chování;
pokud je konečný závěr redakce ten, že došlo k etickému pochybení, pak redakce informuje
autory o učiněném závěru a přijatých opatřeních.

