Etický kodex ACTA STING
Časopis ACTA STING publikuje vědecké články z oblasti ekonomiky, managementu,
marketingu, financí, daní, účetnictví a práva. Všechny přijaté příspěvky procházejí recenzním
řízením a jsou hodnoceny odborníky vybranými redakční radou časopisu. Recenzní řízení je
oboustranně anonymní. Každá stať je předložena minimálně dvěma nezávislým recenzentům.
Všechny příspěvky procházejí interním procesem kontroly plagiátorství. Uveřejnění příspěvku
není spojeno s žádným poplatkem. Časopis ACTA STING splňuje pravidla Open Access.
Časopis je přístupný v plném textu.
Tento etický kodex upravuje povinnosti všech účastníků recenzního řízení a je pro ně závazný.

Autoři


Autoři předkládají k publikaci pouze originální díla. Výjimkou jsou pouze
nepublikované diplomové, disertační a habilitační práce nebo jejich části. Tuto
skutečnost jsou autoři povinni sdělit redakci časopisu.



Autoři se zavazují, že předkládaný příspěvek nebyl jinde publikován ani nebyl zařazen
do recenzního řízení v jiném periodiku.



Autoři garantují, že jsou jedinými majiteli autorských práv předkládaného příspěvku.
V případě, že je dílo zpracováno více autory, jsou uvedeni všichni spoluautoři, přičemž
hlavní autor má souhlas všech spoluautorů k publikaci příspěvku.



Autoři jsou zodpovědní za komunikaci mezi časopisem a všemi spoluautory, a to před
i po publikaci příspěvku.



Autoři odpovídají za celkový obsah příspěvku a jsou povinni bez prodlení informovat
editora o případných chybách v předložené publikaci.



Autoři poskytují právo k publikaci příspěvku v tištěné i elektronické podobě, včetně
zveřejnění díla v databázích, ve kterých je časopis zařazen.



Autoři příspěvků předkládaných k publikaci se zavazují k tomu, že neporušují autorská
práva jiných autorů. V případě, že je použita práce nebo myšlenky jiných autorů, vše
musí být řádně citováno. Jakýkoliv pokus o plagiátorství je signálem k zamítnutí
předloženého příspěvku.



Autoři jsou povinni citovat i vlastní díla, pokud je součástí předloženého příspěvku
vlastní text, který byl již v identickém znění publikován v jiném periodiku. Vědomé
souběžné nebo opakované publikování stejného díla je považováno za neetické
a nepřijatelné.

Recenzenti


Recenzenti jsou povinni chránit důvěrnost hodnoceného příspěvku a nesmí ho
poskytnout třetí osobě. Za neetické je také považováno použití poznatků nabytých
z nevydaného příspěvku pro účely vlastního výzkumu.



Recenzenti jsou oprávněni komunikovat o hodnoceném příspěvku jen s redakcí
časopisu a pouze jejím prostřednictvím s autorem díla.



Recenzenti jsou povinni bez odkladu upozornit redakci časopisu, pokud se necítí být
dostatečně kvalifikovaní k posouzení obsahu příspěvku, nebo nejsou schopni zpracovat
recenzní posudek v požadovaném termínu.



Recenzenti přistupují k hodnoceným příspěvkům objektivně, spravedlivě a nestranně.
Jsou povinni odmítnout zpracovat recenzní posudek, pokud pociťují, že by mohlo dojít
ke střetu zájmů.



Recenzenti jsou povinni bez prodlení informovat redakci časopisu, pokud zjistí jakékoli
prohřešky proti etickým aspektům, autorským právům nebo při podezření na
plagiátorství. Recenzenti jsou také povinni upozornit redakci na výraznou podobnost
mezi recenzovaným příspěvkem a jinými publikovanými díly, a to na základě jejich
osobních znalostí a zkušeností.



Recenzenti v případě zamítnutí příspěvku jasně vyjádří důvody, které je k tomuto
rozhodnutí vedly a uvedou je v recenzním posudku. Pokud nejsou výhrady zásadního
charakteru, recenzenti v posudku doporučí kroky, které by mohly vést k publikaci
příspěvku.

Redaktoři


Členové redakce zajišťují interní zhodnocení příspěvků po formální stránce před jejich
předáním recenzentům, v případě zjištěných nedostatků bez odkladu informují autory
příspěvku. Příspěvky jsou posuzovány výhradně na základě jejich odborné kvality,
originality, srozumitelnosti a v souladu se zaměřením časopisu bez ohledu na osobní
preference členů redakce.



Členové redakce a redakční rady hodnotí příspěvky z hlediska jejich obsahu bez ohledu
na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, etnický původ, státní
příslušnost nebo politické názory autorů.



Členové redakce a redakční rady jsou povinni chránit důvěrnost předložených příspěvků
a nesmí je poskytnout třetí osobě. Za neetické je také považováno použití poznatků
nabytých z nevydaných příspěvků pro účely vlastního výzkumu.



Členové redakce a redakční rady jsou povinni odmítnout účast na posuzování příspěvku,
pokud by mohlo dojít ke střetu zájmů.



Redakční rada je odpovědna za rozhodnutí, které z příspěvků přijatých redakcí časopisu
budou publikovány. Toto rozhodnutí je v souladu s doporučením recenzentů. Redakce
časopisu je oprávněna publikovat i příspěvek, který získal negativní hodnocení jednoho
z recenzentů. V takovém případě musí být recenzentovi objasněny důvody, které
k takovému rozhodnutí vedly.



V případě, že příspěvek k publikaci nabídne člen redakce, z průběhu recenzního řízení
je vyloučen.

