PUBLIKAČNÍ ŘÁD ČASOPISU

Ratio Publica

Znění publikačního řádu č. 1/2021

Čl. 1
Zaměření a rubriky časopisu
(1) Časopis přijímá odborné teoreticky zaměřené texty z oblastí:
(a) analytické právní filosofie;
(b) analytické politické filosofie;
(c) právní etiky;
(d) analytické teorie práva;
(e) ústavní teorie.
(2) Časopis přijímá odborné teoreticky zaměřené texty do rubrik:
(a) statě (doporučený rozsah: 45.000 až 70.000 znaků včetně mezer);
(b) diskuzní příspěvky (doporučený rozsah: 30.000 až 70.000 znaků včetně mezer);
(c) recenzní eseje (doporučený rozsah: 30.000 až 70.000 znaků včetně mezer).
(3) Podrobnější specifikace jednotlivých rubrik a oborového zaměření časopisu jsou součástí
přílohy tohoto publikačního řádu.
(4) Všechny texty publikované v časopisu prochází oboustranně anonymním recenzním řízením.
(5) Časopis nepublikuje zejména texty, které jsou pouhým rozborem právní úpravy, komentáři
k judikatuře, aktualitami z právní praxe. Nepublikuje ani recenze, které mají charakter
pouhého shrnutí posuzované publikace a neobsahují její kritické hodnocení.

Čl. 2
Přijímání textů do publikačního procesu
(1) Texty se přijímají v elektronické podobě na e-mailové adrese redakce@ratiopublica.cz.
(2) Texty se přijímají v českém, slovenském a anglickém jazyce.
(3) Autor zasílá redakci plnou i anonymizovanou verzi textu.

Čl. 3
Počátek recenzního řízení
(1) Předseda redakční rady posoudí, do jaké z rubrik je text vhodný a zohlední přitom i označení
článku autorem. Dále posoudí, zda má být text postoupen do recenzního řízení, nebo
odmítnut. Důvodem pro odmítnutí textu bez recenzního řízení je zejména:
(a) porušení zásad publikační etiky;
(b) nesoulad s oborovým vymezením časopisu;
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(c) ignorování cizojazyčné literatury;
(d) v případě recenzní eseje to, že text pouze shrnuje obsah publikace, aniž by polemizoval
s některou z jejich výzkumných otázek.
(2) V případě, že je autorem textu předseda redakční rady, pověří redakční rada některého ze
svých členů, aby ho v takovém řízení v jeho funkci zastupoval.
(3) Recenzní proces je oboustranně anonymní (double blind review). Recenzentovi nebudou
poskytnuty žádné informace o autorovi a naopak.
(4) Předseda redakční rady určí alespoň dva recenzenty textu a dodá jim text. Po domluvě s nimi
stanoví časový horizont provedení recenzí.

Čl. 4
Recenzent
(1) Recenzenty textů mohou být interní i externí členové redakční rady.
(2) Recenzenty mohou být i odborníci na problematiku recenzovaného textu s titulem Ph.D. (nebo
vyšším), které určí předseda redakční rady.
(3) Recenzentem textu nemůže být osoba, která je v konfliktu zájmů, který by mohl mít negativní
vliv na objektivitu jeho hodnocení recenzovaného textu.

Čl. 5
Recenzní proces
(1) Recenzent po přečtení textu vyplní recenzní formulář, který je přílohou tohoto publikačního
řádu, a zašle ho předsedovi redakční rady.
(2) Předseda redakční rady zadá zpracování třetího recenzního posudku, pokud se posudky
prvních dvou recenzentů zásadně rozchází ve svém hodnocení.
(3) Předseda redakční rady na základě doporučení recenzentů a redakční rady rozhodne o
publikaci textu a jeho případné revizi.
Čl. 6
Editorský proces a publikace textu
(1) V případě přijetí textu k publikaci předseda redakční rady rozhodne o zařazení takového
textu do konkrétního čísla časopisu.
(2) Po vyhotovení sazby textu je tato sazba zaslána autorům k provedení autorské korektury.
Předseda redakční rady nebo jím pověřený člen redakce k provedení této korektury stanoví
autorům přiměřenou lhůtu.
(3) Text je zveřejněn v tištěném čísle časopisu a v elektronickém čísle v režimu open access na
jeho webových stránkách.
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PŘÍLOHA
Specifikace oborového zaměření a rubrik časopisu Ratio Publica

Specifikace oborového zaměření časopisu Ratio Publica:
Analytické právní a politická filosofie jsou vnímány zejména v protikladu k jejím kritickým proudům.
Právní etikou se myslí aplikace teorií normativní etiky v oblasti práva. Přípustné jsou i texty, které řeší
různé filosofické a teoretické otázky související s profesní etikou právníků, nikoliv však texty soustředící
se primárně na právní otázky spojené s oblastí kárné odpovědnosti právníků nebo právní úpravy
výkonu jednotlivých právních profesí.
V případě analytické právní teorie jsou vítány zejména texty, které se věnují rozboru klíčových témat
právní metodologie, interpretace práva, zkoumání doktrinálních základů právní vědy. Akceptovány
jsou také texty věnující se teoretickým základům různých právních odvětví nebo jejich klíčových
konceptů. Nutné však je, aby v takto zaměřených textech byl rozbor teoretických otázek zcela
dominantní a byla mu v nich věnována výrazná většina jejich rozsahu. Nepřijatelné jsou texty, které se
věnují praktickým otázkám jednotlivých právních odvětví.
Součástí oborového vymezení časopisu dále není ani kritická právní teorie, sociologie práva a empirická
právní věda.

Specifikace rubrik časopisu Ratio Publica:
Stať: Jedná se o původní, ucelený text, který prezentuje originální výsledky výzkumu a v předložené
jazykové verzi doposud nebyl publikován. Řeší výzkumnou otázku, případně kriticky hodnotí a
komentuje teorii jiného autora. Musí obsahovat poznámkový aparát, abstrakt i seznam klíčových slov.
Nesmí mít pouze informativní nebo popularizační charakter. Doporučený rozsah článku činí 45.000 až
70.000 znaků včetně mezer.
Diskuzní příspěvek: Jedná se o původní, ucelený text, který reaguje na text jiného autora, jenž byl
publikován v časopise Ratio Publica. V předložené jazykové verzi nebyl doposud publikován. Diskuzní
příspěvek se musí vymezovat vůči výzkumné otázce, způsobu jejího řešení, jakož i související
argumentaci obsažené v textu, na který reaguje. Měl by čtenáři předkládat komplexní rozbor, nesmí
mít charakter pouhé glosy, komentáře, souboru dílčích poznámek. Musí obsahovat poznámkový
aparát, abstrakt i seznam klíčových slov. Doporučený rozsah diskuzního příspěvku činí 30.000 až 70.000
znaků včetně mezer.
Recenzní esej: Jedná se o původní, ucelený text, který prezentuje, komplexně rozebírá a kriticky
hodnotí vědeckou monografii jiného autora. V předložené jazykové verzi nebyl doposud publikován.
Nesmí mít charakter pouhého shrnutí obsahu monografie. Naopak většina recenzní eseje musí
představovat polemiku s autorem monografie, případně její hodnocení. Musí obsahovat poznámkový
aparát, abstrakt i seznam klíčových slov. Doporučený rozsah recenzní eseje činí 30.000 až 70.000 znaků
včetně mezer.
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