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II. Podmínky publikování v časopise
1. Každý zaslaný a otištěný příspěvek v periodiku musí obsahovat abstrakt v českém
jazyce a dalším světovém jazyce, jinak bude vyřazen pro formální nedostatky.
2. Každý zaslaný a otištěný příspěvek v periodiku musí na svém konci obsahovat
následující základní údaje - kontaktní adresu a spojení, včetně e-mailové adresy; údaje
o vzniku a původu článku, tedy. například druh a číslo grantu, formu a způsob
výzkumu a podobně či jinou charakteristiku původu příspěvku, jinak bude vyřazen pro
formální nedostatky.
3. Maximální počet stran příspěvku je 10 (deset), jinak bude zaslán po recenzi ke
zkrácení, pokud redakční rada na návrh recenzentů nerozhodne jinak.

4. V průvodním dopise u zaslaného příspěvku musí autor (autoři) vyslovit souhlas s jeho
uveřejněním na webových stránkách ATD ČR, o.s. (http://www.atdcr.cz), s grafickou
úpravou nutnou k otištění v periodiku a vzít na vědomí, že příspěvky v tomto
periodiku nejsou honorovány.
5. Příspěvek musí být dodán v tištěné podobě pro kontrolu a také v elektronické formě
umožňující grafickou úpravu pro otištění v periodiku.
6. Za obsah a jazykovou úpravu plně odpovídají uvedení autoři.
7. Každý zaslaný příspěvek bude recenzován dvěma nezávislými oponenty, které
navrhne výkonná řídící skupina recenzního procesu. Jeden oponent bude navržen ze
skupiny stálých oponentů ATD ČR, o.s. a druhý ad hoc pro daný příspěvek. V případě
negativního hodnocení bude příspěvek odmítnut, o čemž budou autoři informováni.
Proti tomuto rozhodnutí není odvolání.
8. O konkrétním zařazení do periodika u kladně recenzovaného příspěvku rozhoduje
redakční rada periodika tak, aby byly naplněny podmínky uvedené v čl. III části A.
III. Věcný obsah periodika
Věcný obsah periodika musí jednoznačně naplňovat kriteria stanovená a schválená
Radou pro výzkum a vývoj na jejím 230. zasedání konaném dne 8.2.2008 k zařazení do
seznamu Recenzovaných neimpaktovaných periodik, tzn.:
1. Všechny zaslané příspěvky do redakce periodika, včetně vyžádaných redakční radou,
musí naplňovat podmínky k publikování uvedené výše v článku II části A těchto
Vydavatelských pravidel.
2. Všechny zaslané příspěvky do redakce periodika, včetně vyžádaných redakční radou,
musí projít recenzním procesem uvedeným v Recenzním řádu (viz. část B).
3. Každé periodikum musí z pohledu svého obsahu splňovat následující podmínky:
minimálně polovinu stránkového obsahu periodika musí tvořit původní vědecké
a přehledové vědecké stati (příspěvky) vycházející z vlastního výzkumu
prováděného jakoukoliv formou, například výzkumné záměry; grantové projekty,
a to jak národního, tak mezinárodního charakteru; výzkum prováděný formou
služeb a podobně,
zbývající část stránkového obsahu musí a může být věnována
9 zprávám o činnosti vydavatelské společnosti,
9 příspěvkům zabývajícím se provozními zkušenostmi,
9 komerčním sdělením.
4. Počet stránek periodika je variabilní, tzn. není přesně determinován, ale roční věcný
obsah obou vydaných čísel musí naplnit podmínku, že podíl vydaných příspěvků
(statí) není v průměru větší než <3/4, 2/3, 1/2 > ze všech statí zaslaných redakci
k publikování.
5. Odpovědnost za naplnění uvedených kriterií a vydavatelských pravidel má redakční
rada a v dalším kontrolním stupni šéfredaktor.

B. RECENZNÍ ŘÁD
K naplnění podmínek pro zařazení do seznamu recenzovaných neimpaktovaných
periodik je platný pro dané periodikum tento recenzní řád.
1. Každý zaslaný příspěvek bude recenzován dvěma nezávislými oponenty postupem
uvedeným dále.
2. Oponenty navrhne výkonný orgán nezávislý na redakční radě - výkonná řídící skupina
recenzního procesu.
3. Jeden oponent bude navržen ze skupiny stálých oponentů ATD ČR, o.s., kteří jsou
erudovanými, uznávanými a také v mnoha případech profesně certifikovanými
odborníky v problematice technické diagnostiky a údržby z České republiky nebo
Slovenska, a to jak z vysokých škol, tak z provozní praxe a profesních občanských
sdruženích.
4. Druhý oponent bude navržen ad hoc pro konkrétní příspěvek z odborníků
v problematice předmětného příspěvku, včetně odborníků z provozní praxe, a to nejen
z České republiky.
5. Záporně recenzované příspěvky oponentem (oponenty) nebudou zásadně publikovány
v periodiku. O výsledku recenze budou autoři informováni.
6. Definitivní rozhodnutí o publikování v periodiku u kladně recenzovaných příspěvcích
má redakční rada v souladu s předchozími pravidly a zásadami předkládaných
vydavatelských pravidel (viz. ad. A). Proti tomuto rozhodnutí není odvolání a autoři
budou o tomto rozhodnutí informováni.
7. Autorský tým obdrží jeden autorský výtisk periodika a periodikum bude v plném
znění zveřejněno na webových stránkách ATD ČR, o.s. (http://www.atdcr.cz). Autoři
nebudou za svoji činnost žádným jiným způsobem honorováni.
8. V recenzi musí být jednoznačné slovní vyjádření oponenta, že předmětný příspěvek je
kladně hodnocen a doporučen k publikování v periodiku.
9. O recenzní posudek budou všichni oponenti požádáni písemnou formou, kde také
budou uvedeny základní zásady a pokyny ke zpracování recenzního posudku včetně
upozornění, že se jedná o nehonorovanou činnost.
10. Výbor ATD ČR, o.s. formou per rolam schválil následující personální složení výkonné
řídící skupiny recenzního procesu a skupinu stálých oponentů. Daná skutečnost je
v podobě e-mailového vyjádření členů výboru uložena na sekretariátu ATD ČR, o.s.
a na nejbližším zasedání výboru bude členy výboru stvrzena podpisem.
VÝKONNÁ ŘÍDÍCÍ SKUPINA RECENZNÍHO PROCESU
9 doc. Ing. František HELEBRANT, CSc. - prezident ATD ČR, o.s.
9 prof. Ing. Josef JURMAN, CSc., VŠB - TU Ostrava, FS
9 Ing. Antonín KNÁPEK - tajemník skupiny, VŠB - TU Ostrava, FS
STÁLÁ SKUPINA OPONENTŮ ATD ČR, o.s.
9 všichni členové redakční rady periodika
9 všichni členové výboru ATD ČR, o.s. - doc. Ing. František Helebrant, CSc.,
prezident ATD ČR, o.s., Ing. Tadeáš Lipus, SKF Ložiska, a.s., Praha,
Ing. Ladislav Hrabec, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, FS, Ing. Luboš Balek, RWE
Transgas Net, s.r.o., Praha, Ing. Jiří Dedrle, Ing. Radim Falc, dif, spol. s r.o.,
Bohumín, Ing. Jiří Kozelský, Arcelor Mittal Ostrava a.s., Vladislav Marek,
Trifoservis Čelákovice, Ing. Vít Pavlík, ČEZ, a.s., Elektrárna Prunéřov,

Ing. Jiří Svoboda, "TMV SS" spol. s r.o., Praha, Ing. Pavel Špondr, ŠPONDR
CMS, spol. s r.o., Brno
9 prof. Ing. Karel SOKANSKÝ, CSc., VŠB - TU Ostrava, FEI
9 prof. Ing. Jiří TŮMA, CSc., VŠB - TU Ostrava, FS
9 doc. Dr. Ing. Pavel NĚMEČEK, TU v Liberci, FS
9 Ing. Elias TOMEH, CSc., TU v Liberci, FS
9 prof. Ing. Věra VOŠTOVÁ, CSc., ČVUT v Praze, FS
9 doc. Ing. Karel ZÁLIŠ, CSc., ČVUT v Praze, FEL
9 Dr. Ing. Jan BILOŠ, nezávislý specialista, Ostrava
9 Ing. Bohumír KUBÍK, Ph.D., VÚHU, a.s. Most
9 Ing. Ladislav ŠEREMETA, LAMI Kappa, s.r.o. Teplice
9 doc. Ing. Petr KOZÁK, CSc., OMV ČR, s.r.o., Praha
9 Ing. Petr CHYTKA, CSc., TRANSA s.r.o. Jihlava
9 prof. Ing. Vladimír JURČA, CSc., ČZU v Praze, TF
9 Ing. František VDOLEČEK, CSc., VUT Brno, FS
9 prof. Ing. Drahomír NOVÁK, Dr.Sc., VUT Brno, FAST
9 doc. Ing. Juraj GRENČÍK, Ph.D., předseda SSÚ Bratislava
9 prof. Ing. Jozef HRUBEC, CSc., SPU v Nitře, MF
9 prof. Ing. Jozef BALLA, CSc., SPU v Nitře, MF
9 D.r.h.c. multi. prof. Ing. Juraj SINAY, Dr.Sc., prezident ATD SR Košice

C. ZÁVĚREČNÁ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
1. Schválení předmětného dokumentu v ATD ČR, o.s. proběhlo procesem uvedeným
v části B, bodu 10.
2. Předkládaný dokument byl vytvořen s cílem zařazení periodika do seznamu
recenzovaných neimpaktovaných periodik.
3. Výbor ATD ČR, o.s. a redakční rada periodika jsou si plně vědomi dodržování
předmětného dokumentu v návaznosti na eventuelní zařazení do seznamu
recenzovaných neimpaktovaných periodik a případných důsledků při jejich
nedodržování.
4. Se všemi autory příspěvků v periodiku bude uzavřena smlouva o publikování
v periodiku bez nároků na autorský honorář.
5. Výbor ATD ČR, o.s. a redakční rada periodika se zavazují do 30. dubna 2008
vytvořit na webových stánkách ATD ČR, o.s. (http://www.atdcr.cz) prostor
k internetovému zveřejňování plného textu svého periodika. V úvodu tohoto
prostoru uvede následující základní informace - o poslání časopisu, o vydavateli,
o složení redakční rady, o historii vydávání časopisu a pokyny pro autory
příspěvků.
6. Vydavatelská pravidla a recenzní řád vstupuje v platnost dne 1.4.2008.

Zpracoval a předkládá :
V Ostravě dne 28.03.2008

doc. Ing. František Helebrant, CSc., prezident ATD ČR, o.s.

