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Podpis:

Technická univerzita v Liberci zřizuje vědeckou redakci z důvodu garance odbornosti a kvality
původních vědeckých prací, které vydává TUL. Vědecká redakce TUL (dále jen "vědecká
redakce") je odborným orgánem pro zajištění odborné úrovně vydávaných neperiodických
odborných publikací.
Čl. 1
Členové vědecké redakce
1. Vědeckou redakci včetně předsedy jmenuje rektor TUL.
2. Členové vědecké redakce jsou zástupci fakult a vysokoškolských ústavů.
3. Zástupce navrhují děkani fakult nebo ředitelé vysokoškolských ústavů z řad
profesorů nebo docentů.
Čl. 2
Činnost vědecké redakce
1. Činnost vědecké redakce řídí předseda.
2. Ve své činnosti se vědecká redakce řídí jednacím řádem, který je přílohou této
směrnice.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení
1. Tato směrnice nabývá platnosti dnem 15.11.2010
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Příloha č. 1
Jednací řád Vědecké redakce Technické univerzity v Liberci
V souladu se směrnicí rektora č. 3/2010 se stanovuje tento jednací řád vědecké redakce.
Čl. 1
Jednání vědecké redakce
1. Jednání vědecké redakce svolává předseda podle potřeby, lze komunikovat
prostřednictvím elektronické pošty.
2. Všichni členové vědecké redakce jsou seznámeni se stanovisky ostatních členů
a mohou se k nim vyjadřovat.
3. Vědecká redakce je způsobilá usnášet se, vyjádří-li se nejméně dvě třetiny členů.
K platnému usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů hlasujících členů vědecké
redakce. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
Čl. 2
Oblast činnosti
Vědecká redakce:
1. Posuzuje ediční plán TUL a doporučuje publikace k vydání na základě předložených
recenzních posudků.
2. Posuzuje odbornou úroveň původních vědeckých prací a schvaluje recenzenty těchto
prací, případně navrhne další odborníky pro zpracování lektorských posudků.
1. Doporučuje vědecké práce k vydání ve vydavatelství TUL jako odborné knihy ve
smyslu kritérií centrálně uznávaných výsledků vědy, výzkumu a vývoje, při
rozhodování zohledňuje vlastní stanoviska k publikaci a posudky recenzentů.
Čl. 3
Posouzení recenzované publikace vědeckou redakcí
1. Členové vědecké redakce se vyjadřují k návrhu na vydání publikace, schvalují návrh
recenzentů, případně stanoví recenzenty.
2. Recenze připravované publikace jsou členům vědecké redakce zaslány elektronickou
poštou, členové se mohou se samotným dílem v případě potřeby seznámit.
3. Případné negativní vyjádření musí být členem vědecké redakce zdůvodněno. Dílo je
doporučeno k vydání jako odborná kniha, pokud s tím vysloví souhlas nadpoloviční
většina členů vědecké redakce.
4. Dílo, které není doporučeno k vydání jako odborná kniha, může být vydáno jako
ostatní neperiodická publikace.
5. Odborné knihy schválené vědeckou redakcí k tisku jsou v tiráži označené doložkou:
“Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce TUL.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení
Tento jednací řád vstupuje v platnost dne 01. 11. 2010.

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
rektor
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