Statut E-psychologie, elektronického časopisu ČMPS
I. Právní postavení
E-psychologie (ISSN 1802-8853) je elektronický odborný recenzovaný časopis určený odborné
veřejnosti, vydávaný Českomoravskou psychologickou společností, z. s. (ČMPS). Vychází
čtyřikrát ročně. První číslo vyšlo v prosinci 2007. Časopis je umístěn na samostatné doméně
e-psycholog.eu, na adrese https://e-psycholog.eu.
E-psychologie je časopis s otevřeným přístupem. Veškerý obsah je k dispozici bezplatně.
Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, hledat nebo odkazovat na
plné texty článků nebo je používat pro jakýkoli jiný zákonný účel, aniž by o to požádali
vydavatele nebo autora, a to výlučně pro osobní potřebu, neziskové a vědecké účely.
Vydavatel se hlásí k otevřenému přístupu, jak jej definuje Budapešťská iniciativa otevřeného
přístupu (Budapest Open Access Initiative – BOAI).
Je zakázáno užívat díla pro komerční účely. Není povoleno odstraňovat jakékoli informace
o autorských právech. Články v E-psychologii mají charakter vědeckých prací a lze je využívat
s podmínkou řádného citování (viz citace obsažená v každém článku).
Obsah časopisu archivuje Národní knihovna ČR na základě vzájemné smlouvy.
II. Zaměření a obsah časopisu
Posláním časopisu je publikovat původní autorské texty a nové informace z oblasti
psychologické teorie, výzkumu i praxe a zprostředkovávat je co nejširšímu okruhu odborné
veřejnosti. Nabízí též prostor pro příspěvky přinášející poznatky z příbuzných oborů. Jednotlivé
rubriky časopisu jsou: výzkumné studie, přehledové studie, metodické studie, příspěvky
z praxe, diskuse k aktuálním tématům, zprávy z odborných akcí a recenze knih. Příspěvky lze
publikovat v češtině, slovenštině a angličtině. Anglické a slovenské texty jsou kontrolovány
externím jazykovým odborníkem. V psaní úvodního slova k jednotlivým číslům časopisu se
střídají všichni členové redakční rady.
E-psychologie je indexována v databázích EBSCO, DOAJ, BMČ a ERIH PLUS, je přístupná také
přes rozhraní Elektronické knihovny časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek – EZB). Je
zařazena na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České
republice (od 1. 1. 2014).
III. Recenzní řízení
Recenzní řízení externí je oboustranně anonymní a procházejí jím výzkumné, přehledové a
metodické studie a příspěvky z praxe. Na každý příspěvek jsou vypracovány minimálně dva
posudky. První, redakční posudek je jednostranně anonymní, účelem je posoudit kvalitu
příspěvku s pomocí bodové škály a navrhnout možné recenzenty. Závěr posudku je buď předat
externímu recenzentovi, vrátit k přepracování nebo zamítnout již z redakce. Příspěvky do
rubrik diskuse, zprávy a recenze jsou posouzeny v redakční radě. Do recenzního řízení
postupují pouze ty příspěvky, které splňují všechny náležitosti uvedené v pokynech pro autory.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout.
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Redakce dbá na to, aby ani jeden z recenzentů nebyl pracovníkem stejného pracoviště jako
autor a spoluautoři. Recenzenti nesmějí být ani v jiném konfliktu zájmů ohledně
recenzované stati. Při zaslání upravené verze článku do redakce je autor povinen uvést, které
připomínky přijal, případně se kterými nesouhlasí. Upravený příspěvek je poskytnut původním
recenzentům k vyjádření.

IV. Etické zásady publikování
Předpokladem přijetí příspěvku k publikaci je fakt, že text nebyl nabídnut jinému subjektu ani
v pozměněné podobě. Pokud zaslaný článek navazuje na předchozí publikační činnost autora,
starší publikace musí být řádně citována a autor musí v zaslaném článku uvést, v čem
konkrétně je nový.
Autoři se v předkládaných pracích nesmí dopustit plagiátorství. Je nutné citovat všechny
použité informační zdroje, včetně vysokoškolských kvalifikačních prací. Sekundární citace jsou
až na prokazatelné výjimky považovány za nevhodné.
Pokud se prokáže, že autor porušil etické zásady publikování, bude článek s touto poznámkou
z webu stažen.
V. Ekonomické podmínky
Vydavatel – ČMPS – zajišťuje ekonomické podmínky pro chod časopisu. Časopis je realizován
jako jeden z projektů Českomoravské psychologické společnosti. Řešitelem projektu je
vedoucí redaktor časopisu. Ten každoročně podává na Akademii věd ČR žádost o finanční
podporu na zajištění vydání daného ročníku. Finanční prostředky jsou použity na honoráře za
recenzní posudky, za překlady a kontroly textů, za práci ve výkonné redakci, za indentifikátor
článků (Digital Object Identifier – DOI), dále na pronájem webhostingu, na technickou podporu
atd.
VI. Orgány časopisu
Orgány časopisu jsou: redakční rada v čele s vedoucím redaktorem, International Editorial
Board (mezinárodní editorská rada) a výkonná redakce. Aktuální složení všech orgánů časopisu
je uvedeno na webových stránkách časopisu.
Vedoucí redaktor je jmenován Radou ČMPS na základě návrhů členů redakční rady. Funkční
období může být ukončeno na vlastní žádost nebo na základě řízení o ukončení. Vedoucí
redaktor je členem ČMPS. Je odpovědný za koncepci časopisu a svolává jednání redakční rady.
V jeho kompetenci je výběr členů redakční rady a výkonné redakce. Zastupuje redakční radu
navenek. Zúčastňuje se výročních setkání Rady ČMPS s předsedy sekcí a zástupci Etické komise
ČMPS. Na tomto setkání referuje o vydávání časopisu za uplynulý rok.
Redakční rada má minimálně sedm členů. Jsou jimi odborníci z různých psychologických
pracovišť z České republiky. Členové redakční rady na vyzvání vedoucího či výkonného
redaktora posuzují příspěvky, doporučují recenzenty, podílejí se na propagaci časopisu.
Redakční rada se schází podle potřeby, zpravidla jednou ročně. Mezi zasedáními jsou členové
redakční rady aktivní prostřednictvím e-mailové komunikace, řeší průběžně různé podněty a
problémy. O dalším postupu rozhoduje prostá většina členů redakční rady, při rovnosti hlasů
vedoucí redaktor.
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Minimálně jeden člen redakční rady časopisu, nikoli nutně vedoucí redaktor, je současně
členem Rady ČMPS. Tento člen zajišťuje předávání informací mezi Radou ČMPS a redakční
radou časopisu.
International Editorial Board je orgán složený ze zahraničních odborníků, kteří mají především
úlohu poradců. V místě svého působení časopis propagují, navrhují možné recenzenty
k příspěvkům v anglickém jazyce, spolupracují na podobě časopisu např. oslovováním
potenciálních autorů. Jsou informováni o vydávání časopisu a jeho vývoji (indexace apod.).
Přijetí nového člena IEB může navrhnout kterýkoli člen redakční rady, rozhodnutí je
v kompetenci vedoucího redaktora.
Výkonná redakce se skládá z hlavního výkonného redaktora a nejméně jednoho asistenta
výkonné redakce. Hlavní výkonný redaktor úzce spolupracuje s vedoucím redaktorem. Ve
spolupráci s ním připravuje podobu jednotlivých čísel časopisu, upozorňuje jej na vzniklé
problémy, chystá podklady pro jednání redakční rady a dělá z něj zápis. Výkonná redakce jako
celek zajišťuje komunikaci s autory a recenzenty. Je odpovědná za technickou stránku
vydávání časopisu.
VII. Závěrečná ustanovení
Návrh statutu byl projednán a schválen redakční radou časopisu. Statut byl poté schválen
Radou ČMPS. Jakékoli změny statutu podléhají schválení prostou většinou redakční rady
časopisu a rady ČMPS.
Říjen 2018
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