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VáÏené kolegynû a kolegové,
jak jste si zajisté v‰imli, do‰lo v leto‰ním roce k nûkolika obmû-

nám v na‰em ãasopise.
Zmûna vedení: Na prvním místû je to odchod p. doc. MUDr. Pfie-

mysla Klíra, CSc. z místa vedoucího redaktora. Pan docent po mno-
ha a mnohaleté ãinnosti, kdy vedl ná‰ ãasopis k bezstarostné spo-
kojenosti nás v‰ech, odchází vûnovat se jin˘m ãinnostem a nám ne-
zb˘vá, neÏ mu z celého srdce podûkovat. Souãástí tohoto ãísla je
i Laudatio k jeho Ïivotnímu jubileu.

Pfiedplatné: Se zmûnou vedení redakãní rady pfii‰ly i dal‰í zmû-
ny, které, jak jsme zjistili z nakladatelství, mnoho z Vás velmi pfie-
kvapily. Od tohoto roku totiÏ budou ãasopis zdarma dostávat v‰ich-
ni ãlenové âeské spoleãnosti soudního lékafiství a soudní toxikolo-
gie âLS JEP. Není tedy tfieba, aby dosavadní „neodbûratelé“ ãa-
sopis vraceli. Opravdu po nich nikdo nebude chtít dodateãnû uhra-
dit pfiedplatné. Jsme pfiece slu‰ná spoleãnost, Ïe.

Financování: S pfiedchozím bodem souvisí i to, Ïe ãasopis se osa-
mostatnil a je velká nadûje koneãnû dosáhnout vyrovnaného finanã-
ního rozpoãtu. Pokud na konci roku zjistíme, Ïe vyrovnaného roz-
poãtu dosáhnout nelze, budeme nuceni pfiistoupit  k dal‰ím kro-
kÛm, které by asi zaãaly placením barevn˘ch stránek samotn˘mi
autory a vyÏadováním plateb od zahraniãních autorÛ za pfieklady
abstraktÛ do ãe‰tiny ãi sloven‰tiny. Dobr˘m fie‰ením se jeví i uve-
fiejÀování placené inzerce.

Impakt faktor: Stále o tom mluvíme a stále také pokraãujeme drob-
n˘mi krÛãky vpfied ve snaze získat pro ná‰ ãasopis IF. Pfiidali jsme
se k nesmírnému úsilí patologÛ, ktefií na této cestû pfiece jenom po-
kroãili dále. Mimo mnoha a mnoha podmínek, které Ïadatelé musí
splnit, je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích a nejdéle trvajících úkolÛ citova-
nost. Ve snaze umoÏnit ãtenáfiÛm ve svûtû porozumût i ãesk˘m ãlán-
kÛm a reagovat na nû, rozhodli jsme se mírnû upravit Pokyny pro
autory. Kompletní dodatek je souãástí tohoto ãísla, takÏe zde jenom
nûkolik drobn˘ch vysvûtlení, proã tomu tak je. Jedná se v první fiadû

o úpravu SouhrnÛ. Pokud bude ãlánek v ãeském/slovenském jazy-
ce, musí obsahovat mimo ãeského nebo slovenského souhrnu klasic-
kého rozsahu (cca 500 znakÛ) i tzv. „velk˘ souhrn“ (cca 1500 zna-
kÛ), kter˘, aby mohl b˘t publikován ve svûtov˘ch databázích, musí
b˘t samozfiejmû napsán v perfektní angliãtinû. Musí obsahovat v‰ech-
ny dÛleÏité údaje, které by anglofonnímu ãtenáfii umoÏnily se v pro-
blému zorientovat natolik, Ïe nebude cítit potfiebu pídit se po fulltex-
tové verzi, které by stejnû nerozumûl. A aby byla udrÏena jistá pres-
tiÏ ãasopisu, jazykovou korekturu anglick˘ch abstraktÛ budou pro-
vádût rodilí mluvãí. Na druhé stranû je ov‰em fakt, Ïe stále existuje
men‰í mnoÏství na‰ich ãtenáfiÛ, ktefií cítí k celoanglick˘m ãlánkÛm ji-
st˘ odstup. Proto bude platit i obrácená verze, tedy Ïe ãlánek v ang-
liãtinû bude obsahovat mimo klasick˘ krátk˘ Abstract i ãesk˘ ãi slo-
vensk˘ tzv. „velk˘“ souhrn o 1500 znacích.

Citace. Je nezbytné, aby byl autor orientován v problematice,
o které pí‰e. Proto bude v publikacích nutné, aby mezi citacemi by-
ly uvedeny ãeské a slovenské práce zab˘vající se danou témati-
kou o to víc, kdyÏ autor se závûry tûchto prací nesouhlasí, polemi-
zuje s nimi, nebo se k nim staví kriticky. Pfiehled publikací nabízí
mj. databáze BMâ Národní lékafiské knihovny ne-
bo databáze Medline. To platí zejména pro ãlán-
ky uvefiejnûné v ãasopise âesko-slovenská pa-
tologie a Soudní lékafiství. K tomuto poÏadav-
ku bude velmi pfiísnû pfiihlíÏeno v recenzním
fiízení.

Toto jsou tedy asi v tomto okamÏiku nejpod-
statnûj‰í informace. Jako redakãní rada se sa-
mozfiejmû budeme snaÏit vás v obãasn˘ch Edi-
torialech informovat o v‰ech aktuálních zmûnách
a novinkách, které se na‰eho ãasopisu budou
t˘kat.

M. Hirt

                 

K ãlánkÛm se pfiikládají dva souhrny - tzv. mal˘ souhrn o rozsahu max. 500 znakÛ vã. mezer a tzv. velk˘ souhrn o rozsahu 1400-1600
znakÛ vã. mezer. Pokud je práce v ãe‰tinû/sloven‰tinû, pfiikládá se tzv. mal˘ souhrn ãesk˘/slovensk˘ a tzv. velk˘ souhrn anglick˘. Pokud
je práce v angliãtinû, platí to obrácenû, tzn. mal˘ souhrn v angliãtinû a velk˘ souhrn ãesk˘/slovensk˘. Autor je povinen dodat vÏdy velk˘
i mal˘ souhrn, jak je uvedeno v˘‰e.

Redakce ãasopisu Soudní lékafiství pfiijímá k publikaci kromû klasick˘ch ãlánkÛ i následující formy krat‰ích pfiíspûvkÛ:

Krátké sdûlení (Short Communication) je rozsahem men‰í, ale naprosto plnohodnotné a zcela srovnatelné s pracemi „in extenso“. V˘ho-
da Krátkého sdûlení je, Ïe mÛÏe b˘t obvykle zafiazeno do tisku dfiíve, neÏ rozsáhl˘ ãlánek. Pod názvem Krátké sdûlení (Short Communi-
cation) se rozumí text pohybující se v rozsahu 2000–5000 znakÛ vã. mezer. U krátkého sdûlení jsou pfiípustné max. 3 citace. Sdûlení je
recenzováno a po uvefiejnûní indexováno naprosto stejnû jako ãlánek „in extenso“. Text mÛÏe b˘t v ãe‰tinû/sloven‰tinû i angliãtinû. K tex-
tu musí b˘t pfiipojeny dva plnohodnotné abstrakty, stejné jako u ãlánku „in extenso“.

PfiedbûÏné sdûlení (Preliminary Note) je jistou variantou Short communication a slouÏí k co nejrychlej‰ímu zvefiejnûní ukonãené ãásti prÛ-
bûÏn˘ch v˘sledkÛ vûdeck˘ch zkoumání. Je publikováno za pfiedpokladu, Ïe v˘sledky budou uvefiejnûny v plné rozsahu „in extenso“ bez-
prostfiednû po ukonãení v˘zkumu. Z toho dÛvodu také není pfiedbûÏné sdûlení indexováno. Rozsah je cca 3000 znakÛ, ve v˘jimeãn˘ch
pfiípadech je moÏné pfiipojit men‰í tabulku zjednodu‰ující srozumitelnost prozatím dosaÏen˘ch v˘sledkÛ. Citace ani obrázky se neuvádû-
jí. K textu musí b˘t pfiipojeny dva krátké abstrakty do 500 znakÛ.

Dopis redakci (Letter to Editor). Jako „Dopis redakci“ se rozumí písemné reakce ãtenáfiÛ na ãlánky uvefiejnûné v ãasopise, a to jak souhlas-
né, závûry ãlánku podporující, tak i kritické se závûry polemizující. Z toho dÛvodu redakce nepfiijme „Letter to Editor“ pozdûji neÏ 1 mû-
síc po expedici ãísla. Dopisy reakci vyjadfiují pouze názory pisatele a redakcí nejsou recenzovány, upravovány, kráceny ani doplÀovány.
Od autora ãlánku, s jehoÏ závûry „dopis redakci“ polemizuje, se oãekává odpovídající reakce. Rozsah „dopisu redakci“ nesmí pfiesáh-
nout 2000 znakÛ. Letters to Editor nejsou indexovány. Poãet autorÛ nesmí pfiesáhnout 3.
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