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Pokyny pro autory
Časopis publikuje vědecké studie (45 000 znaků včetně mezer), recenze knih (9 000 znaků včetně
mezer), informace (9 000 znaků včetně mezer), odborné eseje (27 000 znaků včetně mezer),
popřípadě další rubriky z aktuálního vědeckého života z oblasti sociální pedagogiky. Uveřejňuje
pouze originální rukopisy, které nebyly publikovány a které autor nepostoupil k publikování jinde.
Redakce přijímá rukopisy v českém, slovenském, anglickém jazyce a jiném jazyce (s anglickým
překladem).
Rukopisy se odesílají jako příloha na e-mailovou adresu: editorsoced@fhs.utb.cz nebo na základě
přihlášení přes webové rozhraní časopisu (odkaz na přihlášení naleznete v dolním levém rohu
obrazovky). Pro práci s textem autor použije šablonu obsahující vzor publikované studie
a informaci o tom, že autor/autorka prohlašují, že toto je originální studie a text v této podobě
nebyl nikde publikován ani předložen k publikování. Společně s textem rukopisu autor zasílá
tzv. title page. Tento dokument obsahuje afiliaci autorů (ve full-textu se autoři a afiliace neuvádí),
ORCID ID a kontaktní údaje na potenciální recenzenty. Upozorňujeme, že vydavatel má výlučné
právo rozhodnout, zda navrhované recenzenty využije či nevyužije.
Recenzní řízení rukopisů studií je oboustranně anonymní trvající jeden až dva měsíce
dle obdržených posudků. Cílem anonymního recenzování je redukovat případnou předpojatost
posuzovatelů. Posuzovatelé rukopisu jsou členové redakční rady a externí spolupracovníci
časopisu. U recenzí knih a informací posoudí rukopis redaktor sekce.
Pro kontrolu textu je využíván antiplagiátorský program Crossref Similarity Check. Redakce
časopisu má výhradní právo podat rozhodnutí o finálním publikování rukopisu, popřípadě
pozastavit/vyloučit rukopisy v jakékoliv fázi recenzního řízení z obecně uznatelných důvodů.
V žádné fázi posuzování rukopisů však autorům nevzniká právní nárok na uveřejnění jejich textů.
Sociální pedagogika | Social Education je časopis typu peer-reviewed s otevřeným přístupem
(angl. open access journal), jehož obsah je volně dostupný v elektronické podobě v rámci
internetu. Pojem “otevřený přístup” znamená volnou dostupnost studií na veřejném internetu
umožňující libovolnému uživateli číst, stahovat, kopírovat, tisknout, prohledávat nebo vytvářet
odkazy na plné texty těchto příspěvků. Více k pokynům pro autory lze nalézt na webových
stránkách časopisu: http://soced.cz/cs/pro-autory.

Copyright
Vydavatel zajišťuje a nese náklady na vydávání časopisu. Autoři tak nemusí vynakládat finanční
prostředky na zveřejnění svých příspěvků a čtenáři tak nehradí poplatky spojené s jejich
dostupností. Před samotným uveřejněním studie v elektronické formě časopisu se mezi autorem
a vydavatelem uzavírá licenční ujednání mezi autorem a vydavatelem o poskytnutí výhradní
licence vyžadující písemnou formu. Vydání příspěvku, který byl uveřejněn v časopise, v jiném
médiu, podléhá souhlasu vydavatele.

Časopis používá CC BY licenci a odkazuje se na následující: COPE – Commission for publication
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