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Náš časopis Perspektivy kvality
v čase a prostoru



RNDr. Zdeněk Svatoš

Vzděláním a původním povoláním analytický chemik.

Cca tři desetiletí se věnuji managementu kvality, 
od roku 2000 do roku 2012 jako pracovník 

vydavatelství ČSJ. Od roku 2005 jsem pracoval 
a dosud spolupracuji jako odborný redaktor 

časopisu 
Perspektivy jakosti / Perspektivy kvality.



84. klubové setkání se bude v ěnovat časopisu 
Perspektivy kvality.

Proto jsme pro vás připravili přednášku pod 
názvem:
„Náš časopis Perspektivy kvality v čase a prostoru“.

Úvodní p říspěvek p řipravil RNDr. Zdeněk 
Svatoš, dlouholetý odborný redaktor Perspektiv 
kvality. (…) Dostatek času bude pak v ěnován 
diskusi, názor ům a připomínkám všech 
přítomných, účast přislíbil i šéfredaktor časopisu 
David Kubla.



Proč vlastn ě toto téma?

Začneme pon ěkud zeširoka…











› About ACS Journals

› ACS began the publication of chemical research 
with the Journal of the American Chemical 
Society in 1879. 

› Today, ACS publishes 50 peer-reviewed journals
with cutting-edge articles across a broad 
spectrum of scientific disciplines. 

› Every year over 100,000 authors and their 
research teams from the community of scientists 
worldwide submit their work for consideration in 
these journals.



Periodika ČSJ v čase
› Zpravodaj ČSJ: 

od září 1990 (!) do 2005/2 ; dále jako příloha tištěných PJ;
znovu samostatn ě 2010, 2011, do 2012/3 ;
znovu příloha tištěných PK až do 2014/1

› (QM-bulletin – s Grémiem aut. průmyslu: 2000 - ?)

› Perspektivy jakosti:
od listopadu 2004 do 2009/4; dále on-line 2010 a 2011

› Perspektivy kvality: od 2012/1, (2012/2-3), 2012/4

› BeQ! (občasník, „bulvár“…): od „ říjen 2017/1“



Perspektivy kvality v prostoru



Historický vývoj v otázkách:

› Redakční rada? – Ne

› Monotematická čísla? – Ne

(Můžeme o tom vést spory, 
můžeme s tím nesouhlasit, 
ale to je asi tak všechno, co se s tím dá dělat.)



Historický vývoj v otázkách:

Recenzní řízení?!

(Ano ̶ kéž by, ale …)

Je třeba mít autory/p říspěvky,       
recenzenty, kapacitu a čas!





› About ACS Journals

› ACS began the publication of chemical research 
with the Journal of the American Chemical 
Society in 1879. 

› Today, ACS publishes 50 peer-reviewed journals
with cutting-edge articles across a broad 
spectrum of scientific disciplines. 

› Every year over 100,000 authors and their 
research teams from the community of scientists 
worldwide submit their work for consideration in 
these journals.



(Zpět do naší reality)

Asi „v ěčné“ praktické otázky:

Optimální pom ěr (rozsahu):

odborné p říspěvky
x

„zpravodajství“ – události
x

„PR“  



Kardinální otázka č. 1:

Jaká je cílová skupina PK?

Co tam čtenáři cht ějí nalézt?



Kardinální otázka č. 2:

Auto ři?

(            odborné kvalitní články?)

(mj. kdo, odkud, motivace?)



Co se nabízí a „za č“… 
̶̶ Jak je motivovat/stimulovat/korigovat?

› ČSJ: Zaměstnanci, členové, funkcionáři, 
spolupracovníci (lektoři…)

› Akademická sféra
› Odborníci z firem
› „Nezávislí“
› Různé (zprav. oslovené) osobnosti, vč. politiků ap.
› Oceněné organizace
› …?



Z Postupu systému kvality Perspektivy kvality, 
III. 9 „M ěření a zlepšování kvality“:

… Redakce trvale neformálně porovnává podobu 
a kvalitu PK s příbuznými tuzemskými 
i zahraničními časopisy (v aplikovatelném rozsahu 
limitovaném jejich odlišným charakterem 
a možnostmi) a ve vhodné míře se jimi inspiruje.

Vyhledává a využívá i konkrétní formy spolupráce.
(Skutečnost: Slovensko, Izrael + ; Německo [QZ] ̶ ;
pozn. ZS)
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Etika publikování



Následuje krátká přestávka.
Je vám k dispozici mj. malá „výstavka“ 

jako podnět k zamyšlení…

… a pak se pusťme 

do diskuse!



Děkuji za pozornost










