O ČASOPISU
Základní charakteristika
Auspicia je nezávislý recenzovaný vědecký časopis pro společenské a humanitní
vědy. Časopis přináší původní vědecké příspěvky týkající se stěžejních oblastí
svého zaměření, jakož i aktuálně významných a řešených problémů. Formou
přehledových studií, z nichž mnohé představují návrhy na reálné řešení
konkrétních problémů, polemiku ve smyslu akademické názorové plurality.
Časopis je založen na pěti respektovaných zásadách:
- řádné a přísné recenzní řízení;
- mezinárodnost;
- otevřenost;
- výběrovost;
- kontinuální zvyšování kvality.
Historie
Časopis Auspicia je vydáván od r. 2004 Vysokou školou evropských a
regionálních studií (VŠERS) a Vysokou školou technickou a ekonomickou
(VŠTE) dvakrát ročně, pouze elektronicky. V dosavadních 41 číslech bylo
otištěno zhruba 860 příspěvků a recenzí.
Rada pro výzkum, vývoj a inovace jako odborný a poradní orgán vlády ČR
zařadila časopis Auspicia (ISSN 1214-4967) pro léta 2008–2013 a znovu pro rok
2015
(http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=733439)
mezi
recenzované neimpaktované časopisy, které uvedla v oborech Národního
referenčního rámce excelence (NRRE).
V roce 2016 byl recenzovaný vědecký časopis Auspicia zařazen do mezinárodní
databáze ERIH PLUS.
Tematické sekce
Na základě úspěšného recenzního řízení jsou jednotlivé vědecké příspěvky
řazeny do sekcí:
1. Společenské vědy
2. Bezpečnost
3. Veřejná správa, řízení
4. Recenze

Základní pokyny autorům
Jazyk vědeckého příspěvku: angličtina, čeština; recenze: angličtina, čeština,
Články mohou být psány v angličtině nebo češtině, ale vzhledem k
mezinárodnímu rozměru časopisu jsou preferovány články v angličtině.
Požadovaný rozsah v sekcích 1–3: max.8 normostran (1NS – 1800 znaků včetně
mezer).
Data uzávěrek: 1. číslo – 1. 2. • 2. číslo – 1. 8.
Použitá literatura: 25 % zdrojů indexovaných v databázích Web of Science
a/nebo Scopus.
Recenzní řízení: oboustranně anonymní, nezávislé, objektivní.
Data vydání: 1. číslo – 1. 6. • 2. číslo – 1. 12.
Podrobný zdroj: http://www.vsers.cz/auspicia
Jak citovat vědecký příspěvek: In.: Pro autora – šablona článku CJ–
http://www.vsers.cz/auspicia
Autorský poplatek: Za výdaje spojené s uveřejněním vědeckého příspěvku v
českém jazyce (příspěvky v angličtině jsou do odvolání dočasně bezplatné) v
délce max. 8 normostran v sekcích 1–3 hradí autor částku 1 000,- CZK (popř.
částku zvýšenou o 200,- Kč za každou další normostranu), nebo příslušnou částku
v EUR dle aktuálního přepočtu, a to nejpozději do uzávěrky příslušného čísla (tj.
před recenzním řízením) převodem na účet vydavatele (VŠERS) u Fio banky, a.
s. (pobočka České Budějovice) č. 2101783605/2010, účet EUR/IBAN: CZ71
2010 0000 0024 0178 3607, BIC kód: FIOBCZPPXXX (zahraniční plátci si
poplatek za převod hradí sami), nebo v hotovosti na ekonomickém oddělení
VŠERS. Variabilním symbolem je IČO autorova pracoviště a specifickým
symbolem číselný kód 12342022. Do zprávy pro příjemce se uvede jméno autora
/ autorů a pracoviště.
Kontaktní adresa:
Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú.
Žižkova tř. 6
370 01 České Budějovice
doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D., šéfredaktor
Telefon: +420 386 116 839
E-mail: sapik@vsers.cz
http://www.vsers.cz/auspicia

