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Prohlášení autora textu 

 

1) Prohlašuji, že text, jehož jsem autorem, pod titulem 

…………………………………………………………………......................................................  

……………………………………..................................................................................................... 

  

je zcela originální a neporušuje žádná práva třetích osob. Mám neomezené autorské právo (osobní i 

majetkové) na text nabízený ke zveřejnění v časopise Religious and Sacred Poetry. Religion, 

Culture and Education. An International Scholarly Journal. 

2) Prohlašuji, že tento text nebyl dosud nikde zveřejněn v jakémkoli jazyce. 

3) Prohlašuji, že tento text není v současné době zařazen do tisku u jiných vydavatelů. 

4) Prohlašuji, že výše uvedený text nebudu nabízet jinému vydavateli, dokud neskončí řízení k 

uveřejnění publikace v Religious and Sacred Poetry. Religion, Culture and Education. An 

International Scholarly Journal. 

5) Souhlasím s provedením potřebných změn v uvedeném textu, které vyplývají ze zásad 

redakčního zpracování. 

6) Souhlasím s bezplatným publikováním výše uvedeného textu v Religious and Sacred Poetry. 

Religion, Culture and Education. An International Scholarly Journal v elektronické podobě na 

webových stránkách (Open Access) i v tištěné podobě a neuplatňuji žádné vlastní finanční nároky 

nebo nároky jakékoli třetí strany. 

7) Potvrzuji, že jsem se seznámil s podmínkami pro publikování na webovských stránkách časopisu 

a že s nimi souhlasím. 

8) V souladu se zákonem z 29. 8. 1997 o ochraně osobních údajů (věstník Polské republiky, 1997, č. 

133, bod 883 s pozdějšími úpravami) poskytuji souhlas k použití mých osobních údajů při kontaktu 
redakce se mnou s ohhledem na text nabízený ke zveřejnění. 

9) Souhlasím se zveřejněním: a) mé oficiální e-mailové adresy, b) informace o svém 

zaměstnání v instituci (afiliaci) a její adrese. 

 

…………………………………………….............................................................................................. 
Celé jméno (jména) a příjmení autora textu, vědecký titul, postavení, funkce 

(vyplňte, prosím, čitelně hůlkovým písmem) 

Korespondenční adresa a telefon autora (pro informaci redakce k vědeckým účelům): 

Ulice / park / náměstí...................................................................... Číslo domu/bytu .... / ..... 

PSČ ........... Obec ................................ kraj / okres .......................... 

Stát ......................................................................................................................................................... 

e-mail: .........................................................................Telefon: ........................................................ 

(název fakulty, ústavu, katedry, oddělení, laboratoře, kabinetu) 

..................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

Ulice / park / náměstí...................................................................... Číslo domu .... / ..... 

PSČ ........... Obec ................................ kraj / okres .......................... 

Místo ................................ Den ............................ r. (dd-mm-rrrr),  

Podpis: ............................................. 
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