
Peer review process 

The peer review process is handled by the editorial staff of Auspicia through 

domestic and international academics in the relevant field and in some cases also 

draws on the practical experience of practitioners. The editors do not disclose the 

names of the reviewers. Upon request, both review texts can be sent without 

reviewer details. The editors of the journal stipulate to send the prepared review 

within one month of the request back to the following address - sapik@vsers.cz. 

The reviews by year are archived. 

The review report should contain the following elements: 

full title of the article, appropriateness and timeliness of the full text, nature of the 

paper - scientific, professional, reviewer's recommendation for publication - no 

changes, accept after minor revision, accept after major revision, reject the peer 

reviewed text for publication. Another component is the reviewer's overall 

opinion on the content and formality of the reviewed text and its comprehensive 

contribution. The review report includes in the final section the reviewer's name, 

title, department and date. 

 

 

 

Průběh recenzního řízení 

Recenzní řízení zajišťuje redakce časopisu Auspicia prostřednictvím domácích a 

zahraničních akademických pracovníků v příslušném oboru a v některých 

případech využívá i praktické zkušenosti odborníků z praxe. Redakce jména 

recenzentů nesděluje. Na požádání je možné zaslat oba texty recenzí bez údajů o 

recenzentovi. Redakce časopisu stanoví zaslání vypracovaného recenzního 

posudku do jednoho měsíce od zaslání žádosti zpětně na adresu - sapik@vsers.cz. 

Recenzní posudky podle jednotlivých ročníků jsou archivovány. 

Recenzní posudek by měl obsahovat náležitosti: 

celý název článku, vhodnost a aktuálnost celého textu, charakter příspěvku - 

vědecký, odborný, recenzentovo doporučení k tisku - beze změn, přijmout po 

malé úpravě, přijmout po velké úpravě, odmítnout recenzovaný text 

k publikování. Další součástí je celkové vyjádření recenzenta k obsahové a 

formální stránce posuzovaného textu a jeho komplexní přínos. Recenzní posudek 

obsahuje v závěrečné části jméno a příjmení recenzenta, tituly, pracoviště a 

datum. 
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