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Zaměření a náplň časopisu 

Časopis Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí je odborný recenzovaný časopis, 

tzv. pravé odborné periodikum, registrované ke dni 13. srpna 2019 u Ministerstva kultury pod 

evid. č. MK ČR E 23730. Časopis byl založen v roce 2011, původně jako ročenka, od roku 

2019 vyhází dvakrát ročně.  

 

Na jeho vydávání se podílí několik paměťových institucí působících v okolí Prahy: 

 

 Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Praha-venkov se sídlem 

v Dobřichovicích  

 Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Nymburk se sídlem v Lysé 

nad Labem  

 Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kladno 

 Oblastní muzeum Praha-východ 

 Regionální muzeum v Jílovém u Prahy 

 Městské muzeum v Čelákovicích. 

 

Časopis je zaměřen na historii pražského okolí, které zahrnuje především dnešní okresy 

Praha-východ, Praha-západ (včetně okrajových částí dnešní Prahy mimo historická pražská 

města), Kladno a Nymburk, v širším měřítku i další regiony nedaleko Prahy. Časopis přináší 

příspěvky z široké oblasti historických věd – historie, historické demografie, historické 

geografie, archivnictví, pomocných věd historických, architektury, kulturních dějin, dějin 

umění či archeologie.  

V časopise je možné publikovat původní odborné studie, materiály, zprávy a poskytuje 

také prostor pro recenze a anotace literatury a výstav, které souvisí s vymezeným 

regionem. V časopise je možné otisknout i texty závažného obsahu, které se dotýkají širšího 

území nebo jsou vymezeny jinak než teritoriálně.  

Studie podléhají nezávislému recenznímu řízení. Musí splňovat veškeré nároky na 

vědeckou práci, přinášet nové a originální výsledky bádání autorů a splňovat formální znaky 

vědeckého textu včetně poznámkového aparátu s odkazy na použité prameny a literaturu. 

Autor je povinen před vydáním zapracovat do studie připomínky recenzentů. Články 

uveřejněné v rubrice Recenzované studie je možné vykázat jako výsledky výzkumu s cílem 

získání podpory dle zák. č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje 

a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací). 

Příspěvky v rubrice Materiály nejsou recenzovány a mohou pouze shrnovat dosavadní 

bádání, zpracovávat dílčí témata z historických oborů, obsahovat edice či soupisy pramenů.  



Drobnější Zprávy obvykle shrnují nedávné události z oboru, prezentují činnost vydavatelů 

nebo zahrnují kratší texty o zajímavých osobnostech či událostech regionu. 

Texty uveřejněné v rubrikách Recenzované studie a Materiály jsou opatřeny abstraktem 

a klíčovými slovy v anglickém jazyce, obsah časopisu je v české a anglické verzi. Časopis je 

doplněn Seznamem autorů příspěvků a Pokyny pro autory včetně informací o způsobu citací 

v poznámkovém aparátu. 

Uzávěrka prvního čísla časopisu je 31. prosince, uzávěrka druhého čísla 31. května. 

Rukopisy se obvykle zasílají v elektronické podobě na e-mailovou adresu vedoucího 

redaktora/ky, případně poštou. Rozsah příspěvku zařazeného mezi studie by neměl přesáhnout 

70 normostran (1800 znaků včetně mezer na normostranu), u materiálů 30 normostran, 

u recenzí 6 normostran, u anotací 2 normostrany a u zpráv 10 normostran. Součástí příspěvku 

do rubriky Recenzované studie nebo Materiály je povinně krátký abstrakt postihující cíl (příp. 

výsledek) práce a seznam klíčových slov. Překlad do cizího jazyka zajišťuje redakce. Svolení 

k publikování, je-li ho zapotřebí (především u reprodukcí), si obstarávají zásadně autoři 

příspěvků. U obrazových příloh musí být přesně uveden zdroj a krátký popis. Konečný výběr 

obrazového materiálu je na uvážení redakce. 

 

Orgány časopisu 

Celý časopis podléhá dohledu vědecké rady, která provádí jeho vědeckou redakci. Vědecká 

rada sestává z osob s dokončenou vědeckou přípravou (absolventi doktorského studijního 

programu nebo držitelé vědecké hodnosti, jež je v ČR uznávána). Členové vědecké rady jsou 

jmenováni a odvoláváni na základě návrhu kteréhokoliv z vydavatelů. Na jmenování členů 

vědecké rady a na ukončení jejich členství se musí shodnout všichni vydavatelé. Funkční 

období členů vědecké rady je pětileté. 

 

Vědeckou radu časopisu v současné době tvoří: 

 

PhDr. Daniel Doležal, Ph.D.  

Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. 

Mgr. Jan Hrdina, Ph.D.  

Mgr. Jan Kypta, Ph. D. 

PhDr. Karin Pátrová, Ph.D.  

Mgr. Veronika Stachurová Kucrová, Ph.D.  

PhDr. Robert Šimůnek, Ph.D., DSc. 

 

Vědecká rada pracuje průběžně, schází se alespoň jednou v kalendářním roce na společné 

schůzi s výkonnou redakcí. Společnou schůzi vědecké rady a výkonné redakce svolává 

vedoucí redaktor/ka. 

Členy výkonné redakce jsou zástupci jednotlivých vydavatelů, jmenováni na pět let, 

případně další osoby, na nichž se vydavatelé dohodli. Činnost výkonné redakce řídí vedoucí 

redaktor/ka, který/á zároveň zastupuje časopis navenek, zajišťuje komunikaci s vydavateli, 

s vědeckou radou a řídí společné schůze výkonné redakce a vědecké rady. 

 

 



Členy výkonné redakce v současné době jsou: 

 

PhDr. Karin Pátrová, Ph.D. (vedoucí redaktorka) 

PhDr. Martin Dolejský  

Mgr. Martin Hůrka  

PhDr. Karel Koucký  

Mgr. Veronika Stachurová Kucrová, Ph.D. 

PhDr. Jaroslav Šulc  

Mgr. Igor Votoupal 

 

Redakční rada zajišťuje příjem příspěvků určených k otištění a veškerou komunikaci 

s autory, organizuje recenzní řízení u příspěvků určených do recenzované části časopisu, 

postupuje příspěvky určené k otištění k posouzení vědecké radě, společnou tvůrčí činností 

svých členů uspořádává časopis jakožto souborné dílo, koordinuje tiskovou přípravu, tisk 

a distribuci časopisu, provádí každoroční vyúčtování nákladů na vydávání časopisu 

a postupuje je všem vydavatelům. 

 

 

V Dobřichovicích dne 4. ledna 2022 


