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Čestné prohlášení autorů 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosíme o pečlivé vyplnění celého formuláře, bez jeho odevzdání 
redakci časopisu Přehled výzkumů (dále jen PV) nemůže být Váš článek publikovaný. 

 

Odevzdání rukopisu, technické požadavky a podmínky přijetí 

Odevzdáním tohoto formuláře uzavírají autoři dohodu s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i. 
(dále ARÚB) na publikování rukopisu článku v časopise PV, a to v online i v tištěné podobě. Autoři 
zároveň souhlasí s úplným přijetím požadavků na zveřejnění rukopisu v tomto časopise. Všechny 
pokyny na úpravu rukopisu se nacházejí na webové stránce časopisu: https://www.arub.cz/prehled-
vyzkumu/pro-autory/ (Pokyny pro autory). 

• Kompletní rukopis včetně všech obrazových příloh je odevzdáván v elektronické podobě  
a v termínu dle Pokynů pro autory. 

• Preferované jazyky publikování článků v PV jsou čeština a angličtina. Po předchozí domluvě 
s redakcí mohou být akceptovány další jazyky. 
 

Požadovaná struktura rukopisu (viz Pokyny pro autory): 

• název – v jazyce rukopisu a v angličtině 
• abstrakt v rozsahu 1400–1800 znaků vč. mezer v angličtině 
• klíčová slova v angličtině 
• vlastní text – úvod, kapitoly a podkapitoly (max. 3 úrovně), závěr 
• případná dedikace 
• soupis literatury a dalších zdrojů 
• resumé – adekvátní dle rozsahu studie, možné upřesnit s redakcí. Pokud je jazykem článku 

angličtina, resumé je dodáno česky. Pokud je studie v jiném jazyce než v angličtině, je resumé 
vždy anglicky. 

• kontakt na všechny autory 
• popisky obrázků, tabulek a grafů v jazyce článku a v angličtině. Pokud je jazykem článku 

angličtina, tak v češtině. 
• celkový maximální rozsah článku je 170 000 znaků vč. mezer 

Překlady si zajišťují na svoje náklady autoři (s výjimkou zaměstnanců ARÚB), proofreading rodilým 
mluvčím zajišťuje na náklady ARÚB redakce PV. 

Obsahovou stránku, technický stav a úplnost rukopisu posuzuje redakce a po jeho akceptování ho 
postupuje do recenzního řízení. O publikování rukopisu rozhoduje redakce na základě posudku 
nezávislých recenzentů. 
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Souhlas s podmínkami 

• Tímto potvrzujeme, že souhlasíme s pravidly odevzdáním rukopisu, s technickými požadavky 
a s recenzním řízením. 

• Tímto potvrzujeme, že jsme autory studie a uvádíme původní zdroje převzatých materiálů 
a máme zajištěné souhlasy s publikováním u autorů či majitelů autorských práv. Potvrzujeme, 
že všechny námi použité datové sady sestavené jinými autory jsou řádně ocitovány. 

• Tímto potvrzujeme, že jsme předložený rukopis zpracovali v souladu s mezinárodními 
etickými a licenčními standardy publikování, s jejichž znění jsme se seznámili na webových 
stránkách PV: https://www.arub.cz/prehled-vyzkumu/o-casopisu/#publikacni-etika, 
https://www.arub.cz/prehled-vyzkumu/o-casopisu/#licencni-podminky 

• Tímto prohlašujeme, že rukopis je naší původní vědeckou prací a nebyl nikdy publikován. 
• Souhlasíme, aby ARÚB jako vydavatel PV publikoval rukopis v tištěné i elektronické podobě 

online. 
• Potvrzujeme, že tento rukopis byl přečten a schválen všemi jmenovanými autory a že 

neexistují žádné další osoby, které by splňovaly kritéria pro autorství, ale nejsou uvedeny. 
Dále potvrzujeme, že pořadí autorů uvedených v rukopise bylo námi všemi schváleno. 

• Prohlašujeme, že byly uvedeny veškeré zdroje financování. 
• Je nám známo, že kontaktem pro redakční proces je korespondující autor, který bude 

odpovědný za komunikaci s ostatními autory, co se týče dosaženého pokroku, podání revizí 
nebo konečného schválení obtahů. 

 

 

Formulář vyplnil 

Jméno: 

Instituce/bydliště: 

Datum: 

Kontaktní e-mail: 

 

Podpis: 

 

Celá jména a podpisy ostatních autorů 
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Poznámky 

 


