
PRAVIDLA PUBLIKOVÁNÍ VE VĚDECKÝCH PUBLIKACÍCH PNP 
viz též web PNP/publikace  
 
 
1. Vědecké publikace PNP – obecná ustanovení 

 
Na vydávání vědeckých publikací spolupracují odborná oddělení (OLA, OK, OUS). Řídí se 

koncepcí PNP a plány vědecko-výzkumné činnosti. Poradním orgánem pro ediční činnost 
v oblasti vědy a výzkumu je Ediční rada PNP. Poradním orgánem pro vědecko-výzkumnou 
činnost je Vědecká rada PNP. 

 
Ediční plán vědeckých publikací vypracuje vědecký tajemník po projednání s příslušnými 

odděleními, ředitelem PNP a Ediční radou zpravidla pro kalendářní rok. Poté může být ediční 
plán předložen k posouzení Vědecké radě PNP. 

 
Autoři/editoři se řídí edičními pokyny, které jsou uveřejněny na webových stránkách 

PNP. Součástí vědeckého textu je také poznámkový aparát, bibliografie a prameny.  
V případě edice Depozitář a dalších vědeckých publikací se autoři/editoři dále řídí edičními 
pravidly zveřejněnými na: 
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/content_new/files/Publikace/Pokyny_pro_au
tory_platna_verze.pdf. 
 

Vědecké publikace PNP jsou recenzovány/lektorovány dvěma odborníky na danou oblast. 
V případě:  

a) 2 kladných posudků je text přijat k publikování,  
b) v případě 2 záporných posudků je text odmítnut,  
c) v případě 1 kladného a 1 záporného posudku je text zadán na vypracování 3. posudku.  

Výsledky recenzního řízení jsou autorům/editorům sděleny redaktorem do dvou měsíců od 
data odevzdání rukopisu. Autoři/editoři jsou povinni reflektovat připomínky jednotlivých 
recenzentů.  
 

Je-li vědecký text přijat k vydání, dohodne vědecký tajemník s autorem/editorem časový 
a věcný harmonogram přípravy a vydání díla.  
 
 
2. Periodikum Literární archiv 
 

Periodikum Literární archiv je recenzovaný neimpaktovaný časopis. Časopis je tematický, 
témata jsou na webových stránkách PNP průběžně. Poradním orgánem odborného 
redaktora je Redakční rada.  

 
Recenzní řízení je anonymní a recenzenty vybírá odborný redaktor. Recenzovány jsou 

všechny části sborníku kromě části Zprávy z Literárního archivu.  
 
Po úspěšném recenzním řízení předají autoři/editoři odbornému redaktorovi krátké 

resumé a klíčová slova. Před grafickým zpracováním se provádí odborná redakce textu. Po 

http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/content_new/files/Publikace/Pokyny_pro_autory_platna_verze.pdf
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/content_new/files/Publikace/Pokyny_pro_autory_platna_verze.pdf


grafickém zpracování se provádějí zpravidla dvojí korektury, autoři/editoři se podílejí na 
zapracování první korektury. 
 
 
3. Edice Depozitář 
 

Edice Depozitář je vědecká edice, která má dvě řady: Dokumenty a Studie. V řadě 
Dokumenty vycházejí především dosud nepublikované prameny (editorská práce) s komentářem 
(autorská práce), v řadě Studie vycházejí především studie či monografie (autorská 

práce).  Publikuje-li v edici Depozitář zaměstnanec, může se výjimečně jednat o téma, která 
souvisí se sbírkou PNP okrajově. Publikuje-li externí autor/editor, musí dílo vycházet 
převážně ze sbírky PNP. Poradním orgánem odborného redaktora je Ediční rada. 
 

Recenzní řízení není anonymní a recenzenty vybírá vědecký tajemník. Recenzováno je 
celé dílo.  

 
Po úspěšném recenzním řízení předají autoři/editoři odbornému redaktorovi zejména: 

resumé (2–4 strany), obrazovou přílohu a její soupis a rejstřík. Před grafickým zpracováním 
se provádí odborná redakce textu, kterou autor/editor do díla zapracuje. Po grafickém 
zpracování se provádějí zpravidla dvojí korektury. 

 
 

4. Další vědecké publikace  
 

Při vydávání dalších vědeckých publikací se postupuje podle podmínek uvedených výše 
v bodě 3. Edice Depozitář.  
 
 


