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Viditelnost článků a možnost zásahu Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc 

PŘÍSTUP ČLENA REDAKČNÍ RADY DO SYSTÉMU 

Pro přístup do systému v roli člena redakční rady je nutné uživatelské jméno a 

heslo, typicky přijdou e-mailem: 

 

VIDITELNOST ČLÁNKŮ A MOŽNOST ZÁSAHU 

Dokud je článek na cestě recenzním řízením, člen redakční rady o něm nic 

neví (pokud nemá v systému zároveň i nějakou jinou roli, která by mu článek 

zpřístupnila). 

Jakmile text tímto procesem projde a je schválen, může redaktor jednotlivé 

články nebo rovnou celé číslo redakční radě zpřístupnit. 

Odkaz „Rukopisy“ (v pravém sloupci i v horním menu) nás zavede na stránku, 

kde uvidíme zpřístupněné články včetně zdrojů, recenzí, stavu i připomínek. 

Zároveň získáme možnost se ke článkům či celým číslům vyjadřovat 

v průběhu typografických korektur a skládání čísla. 
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Ikona umožní odeslat připomínku buď adresnou (přímo ke konkrétnímu 

článku), nebo neadresnou – prostý vzkaz redakci: 

 

Jiný způsob, jak zasahovat do průběhu korektur (a celého procesu přijetí a 

zveřejnění článku), člen redakční rady nemá, pokud nemá přiřazenu i jinou 

roli. 

ČLÁNEK SPRAVOVANÝ EDITOREM 

V některých redakcích deleguje hlavní redaktor správu článku během 

recenzního řízení na editora (oborového redaktora – specialistu na dané 

odvětví). Na práci člena redakční rady nemá tato skutečnost žádný vliv – ve 

chvíli, kdy může člen redakční rady zasahovat do článku, je práce editora již 

ukončena. Pokud ale bude chtít editora přímo kontaktovat, může mu poslat  

e-mail kliknutím na jmenovku, která se u článků, které editor spravoval, 

objevuje v pravém horním rohu: 
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