Časopis Studia Oecologica
Vědecký časopis Studia Oecologica vydává Fakulta životního prostředí Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem od r. 2007. Svým zaměřením a charakterem navazuje na
stejnojmenný sborník, který byl periodicky vydáván fakultou od r. 1994. Časopis vychází
nejméně dvakrát ročně, obvykle v měsících duben a říjen. Kromě toho jsou vydávána 1-2
zvláštní čísla časopisu ročně věnovaná specifickým tématům, např. významným projektům
řešeným na fakultě. Časopis je vydáván v tištěné podobě a současně je na internetových
stránkách fakulty uveřejňována elektronická verze. V časopise jsou uveřejňovány
recenzované příspěvky zaměřené na nejširší okruh otázek spojených s ekologií a ochranou
životního prostředí. Hlavní typy článků uveřejňovaných v časopise jsou:
1. Původní vědecká pojednání.
2. Přehledné články (reviews).
3. Souhrny disertačních a habilitačních prací a nejlepších bakalářských a diplomových
prací obhájených na fakultě.
4. Kronika, informace o významných konferencích, publikacích apod.
Časopis obsahuje pokyny pro přispěvatele a inzertní část.
Příspěvky v rubrikách 1-3 jsou uveřejňovány v jazyce českém, slovenském, anglickém
nebo německém. Pokud budou uveřejněny v češtině nebo slovenštině, musí obsahovat
anglický nebo německý abstrakt.
Preferovaná témata
Časopis přijímá příspěvky týkající se všech aspektů životního prostředí, jeho tvorby a
ochrany. Příspěvky na následující témata jsou preferovány:
•
•
•
•
•
•
•
•

Životní prostředí v Ústeckém regionu a okolí, jeho tvorba a ochrana
Životní prostředí v ČR, jeho tvorba a ochrana
Antropogenně zasažené oblastí, jejich přirozený vývoj, obnova a revitalizace
Hodnocení území z hlediska trvale udržitelného rozvoje a jeho vhodné ukazatele
Ekologie a ochrana životního prostředí v podmínkách trvale udržitelného rozvoje
Chemie životního prostředí, mikrobiologie a toxikologie
Odpady a životní prostředí, technologie pro ochranu životního prostředí
Ekonomické a sociální aspekty ochrany životního prostředí

Autoři a čtenáři
Časopis je především určen akademickým pracovníkům a studentům Fakulty životního
prostředí a celé Univerzity J. E. Purkyně. Okruh autorů a čtenářů ovšem není striktně
omezen, vítány jsou příspěvky od všech odborníků z oblasti ekologie a ochrany životního
prostředí z jiných environmentálně orientovaných pracovišť včetně studentů.
Recenzní řízení
Původní vědecká pojednání a přehledné články jsou posuzovány nejméně dvěma externími
recenzenty, jejichž jména jsou v případě otištění zveřejněna v daném čísle časopisu.
Recenzní řízení vůči autorovi příspěvku je anonymní. Recenzent musí pocházet z jiného
pracoviště než je pracoviště autora. Výběr příspěvků pro recenzní řízení provádí redakční

rada. Zpracování posudků recenzentům zadává děkan fakulty na základě doporučení
redakční rady a zpracovatelům posudků je honoruje z prostředků fakulty. Na základě
posudků recenzentů může redakční rada vrátit příspěvek autorům k přepracování. Redakční
rada rozhoduje v konečné instanci o přijetí příspěvku k publikaci. Redakční radu jmenuje
děkan fakulty.
Za původnost (originalitu), odbornou i formální správnost příspěvku zodpovídá autor.
V časopise nelze publikovat článek, který byl již publikován v jiném časopise. Autoři
příspěvků jsou povinni dodržovat zásady pro vědeckou, uměleckou a další tvůrčí práci tak,
jak jsou formulovány v etickém kodexu akademických pracovníků. V souvislosti
s publikací článků v časopise Studia Oecologica se jedná zejména o zásady objektivity,
vyhýbání se jakékoliv formě plagiátu a vyhýbání se fragmentaci výsledků a dělení dílčích
výsledků do více publikací. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout bez recenzního řízení
příspěvky, které zjevně nevyhovují těmto zásadám nebo mají nevyhovující formální
úroveň.
Předávání příspěvků redakci
Příspěvky se předávají v elektronické podobě (CD, disketa) a současně v jednom výtisku
v tištěné podobě na adresu redakce:
Fakulta životního prostředí
referent pro ediční činnost
Králova Výšina 3132/7
400 96 Ústí nad Labem
Tištěná verze příspěvku musí být doprovázena průvodním dopisem, který obsahuje
prohlášení, že příspěvek je určen k publikaci v časopise Studia Oecologica. Dopis dále
obsahuje jméno a kontaktní údaje hlavního autora, resp. autora zodpovědného
za komunikaci s redakcí a dále návrh nejméně jednoho recenzenta příspěvku, který
vyhovuje výše uvedeným kriteriím. Předáním příspěvku redakci autor dává najevo, že je
obeznámen s podmínkami publikace v časopise Studia Oecologica, vyjadřuje svůj souhlas
se zveřejněním příspěvku způsobem specifikovaným v těchto podmínkách a zavazuje
s k dodržování etických principů při publikování.

