POKYNY PRO AUTORY ČASOPISU LÉKAŘŮ ČESKÝCH

ČASOPIS LÉKAŘŮ ČESKÝCH

OBRAZOVÁ DOKUMENTACE

Je vydáván Českou lékařskou společností J. Ev. Purkyně.
Je časopisem interdisciplinárním a přísně vědeckým, publikujícím přehledové články k aktuálním tématům a původní
vědecké práce ze všech oborů medicíny. Přináší rovněž články
z dějin medicíny a aktuální zprávy České lékařské společnosti. Kazuistiky a sdělení obsahující vlastní zkušenosti jsou
přijímány jen jako součást přehledových článků k tématu.
Tyto Pokyny pro autory jsou v souladu s „Jednotnými
požadavky na úpravu rukopisů určených k publikaci v lékařských a biologických časopisech“ (3. revize, 1988, Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical
Journals – publikovanými v plném překladu v Čas. Lék. čes.
2000; 139(1): 31.

Musí mít profesionální úroveň. Pérovky, fotografie a
výstupy z přístrojů přijímá redakce ve formátech tif, eps
a jpg, grafy případně v programu Excel. Pokud jsou obrázky ve formátu jpg, je třeba užít velkého rozlišení (nejlépe
kompresní poměr 10–12) z důvodů kvality. Názvy obrázkových souborů musí vycházet ze jména autora a čísla obrázku
(např. macek1.tif). Autor je povinen zbavit dokumentaci
osobních iniciál pacienta. Odkaz na číslo obrázku (grafu)
musí být uveden na příslušném místě v textu.

K publikaci v Časopisu lékařů českých může být přijat
pouze příspěvek, který nebyl a nebude publikován v jiném
časopisu. Redakce si vyhrazuje právo bez recenze nepřijmout
článek s příliš speciálním obsahem, který tak není zajímavý
pro lékaře více oborů a hodí se spíše do specializovaných
oborových časopisů.
Rukopisy původních vědeckých článků zasílejte v elektronické formě na adresu redaktora původní vědecké
části prof. J. Horáka: jjfhorak@gmail.com.
Přehledové a historické články a ostatní příspěvky
na adresu vedoucího redaktora do sekretariátu ČLS JEP
(stepan.svacina@cls.cz), soubory větší než 5 MB přes www.
uschovna.cz.

LITERATURA

OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ

KLÍČOVÁ SLOVA
Tři až deset klíčových slov uveďte pod souhrnem. Užívejte
termínů/hesel z Index Medicus (tezaurus MeSH).

Výsledky chemických, fyzikálních i klinických vyšetření
se uvádějí v jednotkách SI normy (Systeme international
d’Unités). Hodnoty pulzu, teploty a krevního tlaku je možné
uvádět v konvenčních jednotkách.

Smí obsahovat jen skutečné prameny, tj. publikace, na
něž se autor v textu odvolává. Citace uvádějte v pořadí, v
jakém se vyskytují v textu. V textu citace vyznačte číslem
v závorce, např. (1). Správnost odkazu (citace) by měla být
ověřena.
Příklady citací monografické publikace (1), příspěvku v
monografické publikaci (2), ve sborníku (3), článku v časopisu
(4), na internetu (5):
1. Seidl Z, Vaněčková M. Diagnostická radiologie.
Neuroradiologie. Praha: Grada Publishing 2014.
2. Jiskra J. Autoimunitní polyorgánové syndromy. In:
Límanová Z, et al. Trendy soudobé endokrinologie, Štítná
žláza. Praha: Galén 2006; 227–237.
3. Dunovský J. Úmluva o právech dítěte a práva dětí v
České republice. In: Sborník z 1. mezinárodní konference
o dětských právech. České Budějovice: Zdravotně sociální
fakulta JU 2003; 5–15.
4. Driák D. Perspektivy mužské antikoncepce. Čas. Lék.
čes. 2013; 152(6): 263–266.
5. Horák J. Standardní diagnostický a terapeutický postup u genetické (hereditární) hemochromatózy. http://
www.ceska-hepatologie.cz/index.php?node=43

NÁZVY LÉČIV

POUŽITÍ CIZÍCH MATERIÁLŮ

U léčivých specialit je nutné vedle výrobního názvu uvést
i generický název.

Materiály (schémata, obrázky, grafy aj.) převzaté z jiných pramenů/publikací mohou být publikovány pouze s
písemným souhlasem osoby/nakladatelství, které mají příslušné autorské/nakladatelské právo (copyright ©). Vyžádejte
si svolení i od autorů prací v tisku, nepublikovaných dat,
příp. osobního sdělení. Písemné potvrzení zašlete vedoucímu
redaktorovi s prohlášením autorů (viz níže).

Korektury vracejte obratem – podle pokynů redakce.
Na pozdější autorské korektury nemůže být brán z časových
důvodů zřetel.

MÍRY, HMOTNOSTI, JEDNOTKY

ZKRATKY A SYMBOLY
Pokud je použita zkratka, musí před jejím prvním použitím v textu předcházet plný název. V nadpisu a souhrnu
zkratky nepoužívejte. Na závěr příspěvku uveďte seznam
zkratek s jejich vysvětlivkami v abecedním pořadí.

TABULKY
Tabulky dodávejte v souboru word. Každá tabulka musí
být opatřena popisem, vysvětlivkami a symboly statistického
hodnocení. Odkaz na číslo tabulky musí být uveden na
příslušném místě v textu.

ETICKÉ ASPEKTY
Je-li referováno o pokusech na lidech, přiložte čestné
prohlášení, že studie byla před zahájením schválena místní
etickou komisí. Zásadně neuvádějte na ilustrujícím materiálu jména nebo iniciály nemocných nebo nemocniční či
protokolová čísla. U pokusů na zvířatech uveďte, zda byly

dodrženy ústavní nebo národní předpisy a směrnice pro
chov a experimentální používání zvířat, nebo přiložte čestné
prohlášení o souhlasu místní etické komise.

STŘET ZÁJMŮ
Každý článek publikovaný v odborném časopisu je třeba
doprovodit čestným prohlášením autora, zda práce byla,
či nebyla ovlivněna (přímo či nepřímo) firemními zájmy.
Doporučeným minimálním textem je:
a) Autor práce prohlašuje, že v souvislosti s tématem,
vznikem a publikací tohoto článku není ve střetu zájmů
a vznik ani publikace článku nebyly podpořeny žádnou
farmaceutickou firmou. Toto prohlášení se týká i všech
spoluautorů (jsou-li).
b) Autor prohlašuje, že v souvislosti se vznikem a tématem článku byl v uplynulých 24 měsících smluvně vázán
se společností XY, obdržel finanční podporu od firmy XY pro
provedení práce a publikaci, firma XY podpořila jeho účast
na odborné akci, je členem Poradního sboru společnosti XY
atd. (vybrat odpovídající).
První autor publikace je zodpovědný za to, že text
publikace bude doprovázen sdělením podle odstavce (a) nebo
(b) podle skutečné situace jeho i všech spoluautorů.
Písemné potvrzení zašlete vedoucímu redaktorovi s
prohlášením autorů (viz výše).

ÚPRAVA JEDNOTLIVÝCH TYPŮ ČLÁNKŮ
• U všech forem rukopisů
Pod seznam použité literatury se uvádějí informace o
případné podpoře grantem (plný název agentury a číslo
grantu), dále přesná adresa pro korespondenci: celé jméno s tituly, adresa, telefon a e-mail prvního autora.

Přehledový článek
Titulní strana: krátký, výstižný název práce; celá jména
autorů; úřední název pracoviště, město, popř. země.
Souhrn: česky a anglicky, max. rozsah 200 slov bez
vnitřního členění, zakončeno 3–10 klíčovými slovy.
Vlastní text – seznam použitých zkratek – literatura.
• Původní práce
Titulní strana: krátký, výstižný název práce; celá jména
autorů; úřední název pracoviště, město, popř. země.
Strukturovaný abstrakt: česky a anglicky, max. rozsah
200 slov s následujícím členěním:
Východisko: 2–4 věty charakterizující stav problému, 2–3
věty udávající cíl práce.
Metody a výsledky: charakteristika sledované skupiny,
použité metody. Nejvýznamnější výsledky, vyjádřené numericky s udáním statistické významnosti.
Závěry: co z dané studie vyplývá.
Klíčová slova: 3–10 slov.
Vlastní text – metody – výsledky – diskuze – seznam
použitých zkratek – literatura.

Důležité upozornění
Všechny rukopisy typu původní práce a vyšetřovací
metody jsou od 1. ledna 2008 redakcí přijímány pouze
s anglickým překladem, který dodá autor. Článek v angličtině podléhá stejným požadavkům recenzentů jako
článek v češtině a po proběhlém recenzním řízení a
případných úpravách bude uveřejněn v anglické mutaci
časopisu na internetu. Redakce překlady nezajišťuje,
vyhrazuje si však právo nekvalitní překlad vrátit autorovi
k přepracování.
• Dějiny lékařství a ostatní sdělení, Zprávy ze sjezdů,
Dopisy redakci, Diskuze
Titulní strana: krátký, výstižný název práce; celá jména
autora/ů; úřední název pracoviště, město, popř. země.
Vlastní text
Každý rukopis je hodnocen redakcí a prochází recenzním řízením. Nepřijaté práce jsou na vyžádání vráceny
zpravidla do 3 měsíců.
Redakce nepřijme práce: které neodpovídají uvedeným
požadavkům; které byly nepříznivě posouzeny recenzenty;
jestliže redakce v poslední době práci stejného tématu přijala nebo již publikovala; není-li v záměru redakce a poslání
časopisu danou problematiku publikovat; pokud k článku
charakteru původní práce či vyšetřovacích metod není přiložen anglický překlad.
Časopis lékařů českých zpoplatňuje publikaci článků
s dedikací grantového či jinak finančně podporovaného
výzkumu a vývoje z veřejných zdrojů. Cena jedné tiskové
strany v časopisu je 1800 Kč včetně DPH a potřebnou
částku lze čerpat z prostředků na tento výzkum.
Pokud si autor článku přeje uveřejnit dedikaci grantu,
výzkumnému záměru apod. zašle na e-mailovou adresu:
schrammova@mf.cz písemnou objednávku k publikaci
práce. Je třeba uvést přesnou adresu plátce, v případě právnické nebo podnikající fyzické osoby také IČ a DIČ. Částka
bude fakturována ve fázi výroby časopisu a daňový doklad
bude objednateli zaslán po zveřejnění článku. Rukopisy
s dedikací bez objednávky budou sice redakcí posuzovány,
ale autor bude upozorněn na nutnost zaslání objednávky
publikace.
Na adrese http://www.cls.cz/dokumenty/prohlaseni_
autoru.doc naleznou autoři i prohlášení autorů, které
podepsané všemi zúčastněnými autory zašlou spolu s rukopisem vedoucímu redaktorovi časopisu (viz výše). Prohlášení
autorů je třeba poslat ke každému odbornému příspěvku do
časopisu.
Rukopisy vyhovující uvedeným požadavkům zasílejte
na adresu vedoucího redaktora:

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
III. interní klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
e-mail: stepan.svacina@cls.cz

