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EFSA vysvětluje svůj online  
odborný časopis

1. Co je to EFSA Journal? 
EFSA Journal je online odborný časopis s otevřeným přístupem, 
který zveřejňuje vědecké výstupy Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA), jenž je základním kamenem hodnocení rizik týkajících se 
bezpečnosti potravin a krmiv v EU. Nejrůznější publikované informace jsou 
zaměřené na oblasti hodnocení rizik ve vztahu k potravinám a krmivům. 
Zahrnují výživu, zdraví a dobré životní podmínky zvířat, zdraví rostlin 
a přípravky pro ochranu rostlin. EFSA Journal je jedním z kanálů, jejichž 
prostřednictvím EFSA sdílí výsledky své vědecké činnosti s vnějším světem.

Jelikož vědecké výstupy EFSA byly vždy zveřejňovány v časopisu EFSA 
Journal na webových stránkách úřadu, EFSA Journal se stal jediným 

úložištěm a jedinečným přístupovým bodem pro vědecké výstupy EFSA  
po obnovení jeho vydávání v roce 2009.

2. Jaké je pole působnosti časopisu EFSA Journal?   
Pole působnosti časopisu EFSA Journal je stejně široké jako náplň práce 
EFSA, která zahrnuje oblasti „z farmy na vidličku“, včetně přípravků na 
ochranu rostlin a jejich reziduí, geneticky modifikovaných organismů, 
biologických nebezpečí, kontaminantů v potravinovém řetězci, materiálů 
přicházejících do kontaktu s potravinami, enzymů, látek určených 
k aromatizaci a pomocných látek (činidel), potravinářských přídatných látek 
a zdrojů živin přidávaných do potravin, dietních produktů, výživy a alergií, 
přísad a produktů nebo látek používaných v krmivech pro zvířata, zdraví 
a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin. 

Kromě hodnocení rizik EFSA Journal publikuje tvrzení a pokyny,  
jakož i vědecké zprávy o shromážděných údajích. 

EFSA Journal publikuje osm typů vědeckých výstupů.  
Tyto výstupy jsou seskupeny do dvou kategorií: vědecká stanoviska  
přijatá Vědeckým výborem EFSA a Vědeckými panely a jiné vědecké 
výstupy EFSA. Úvodníky a zvláštní vydání na témata související  
s činností EFSA jsou vydávány příležitostně.
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EFSA Journal slouží k publikování vědeckých 
výstupů EFSA online.  
Pomáhá zvyšovat viditelnost EFSA 
a informovanost o její vědecké činnosti.

Typy výstupů publikované v EFSA Journal

Vědecká stanoviska Vědeckého výboru/panelu:

 Stanovisko Vědeckého výboru/panelu
 Tvrzení vědeckého výboru/panelu
 Pokyny Vědeckého výboru/panelu

Jiné vědecké výstupy EFSA

 Tvrzení EFSA
 Pokyny EFSA
 Závěr z Peer Review o pesticidu
 Odůvodněné stanovisko
 Vědecká zpráva EFSA



Věděli jste, že?
 Průměrně je ročně publikováno více než 500 výstupů

 Počet zobrazení stránek ročně přesahuje 2 miliony

 Měsíční obsah odebírá 10 000 uživatelů

 Časopis je indexován v mnoha bibliografických databázích a 
úložištích relevantních pro činnosti EFSA, např. CAB Abstract, 
SciFinder, Food Science and Technology (FSTA), Directory of Open 
Access Journal (DOAJ), EBSCOhost
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Více se o časopisu EFSA Journal dozvíte na:  www.efsa.europa.eu/efsajournal
Nebo zhlédnutím videí o EFSA Journal na:   http://www.youtube.com/watch?v=ZrjY-4_mWIw 

http://www.youtube.com/watch?v=6Y24z2mQ0Xg

3. Jak funguje časopis EFSA Journal?     
EFSA Journal vychází v angličtině. Každý článek je označen jedinečným 
referenčním číslem a identifikátorem digitálního objektu (doi), který je 
registrován u Úřadu pro publikace Evropské unie (OP), oficiální agentury 
přidělující doi všem institucím EU. Všechny články obsahují abstrakt 
a klíčová slova. Kromě webových stránek věnovaných vědeckému výstupu 
je celý článek k dispozici jako dokument ve formátu PDF. 

EFSA Journal se liší od jiných vědeckých časopisů v několika ohledech.  
Nepřijímá příspěvky od třetích stran a neprovádí klasické peer review 
vědeckých výstupů EFSA, jelikož jakmile je výstup přijat, žádné další 
připomínky od externích vědeckých expertů nemohou být vzaty v úvahu; 
ještě přísnější postup je zaveden s cílem zajistit, aby výstup byl založen na 
současných solidních vědeckých poznatcích.  
Do každého vědeckého výstupu publikovaného v EFSA Journal je zapojeno 
více než 20 expertů z oborů relevantních pro dané téma, např. toxikologů, 

odborníků na výživu, chemiků, statistiků nebo veterinárních lékařů, kteří 
zajišťují, že vědecké doporučení je vyvážené a založené na solidních 
vědeckých poznatcích.

Časopis EFSA Journal je řízen redakční radou. Její členové, experti v oblasti 
bezpečnosti potravin a krmiv, jsou jmenováni na období tří let.  
Rada se pravidelně schází, aby prodiskutovala aktuální otázky. Její jednání 
vede šéfredaktor, podporovaný redakčním týmem.  
Časopis EFSA Journal splňuje klíčové požadavky etických postupů: každý 
článek obsahuje seznam literatury, platí zákaz plagiátorství a podvodně 
získaných údajů, zveřejňují se tiskové chyby a publikují se opravy, pokud 
jsou objeveny chyby, atd. Více informací o zásadách, postupech a politikách 
časopisu EFSA Journal najdete v redakční politice, která je k dispozici na   
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/270e.pdf  

4.   Jak zajistit, aby byli předplatitelé stále informováni 
o nejnovějším vývoji?

Obsah: Poskytuje přehled výstupů EFSA publikovaných v předcházejícím 
měsíci. K odběru měsíčního obsahu se můžete přihlásit na  
http://www.efsa.europa.eu/en/news/newsletters.htm nebo kliknutím na: 
 

RSS kanál: RSS kanály vám umožňují neustále držet krok s nejnovějšími 
vědeckými výstupy publikovanými v časopisu EFSA Journal. Pokud k nim 
chcete získat přístup, navštivte  
http://www.efsa.europa.eu/en/publications/efsajournal/rss

Emailová upozornění: Emailová upozornění mohou být generována 
individuálně na základě vybraných témat. Pro jejich zasílání klikněte na  
http://www.efsa.europa.eu/en/news/alerts.htm. Emailová upozornění jsou 
na míru šité aktualizace nejnovějších informací o činnosti EFSA.
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