Zápis ze schůzky redakční rady časopisu Soudní lékařství.
Dne 7.2.2019 u příležitosti křtu Velkého slovníku soudnělékařské terminologie, který
vyšel ve vydavatelství Grada v únoru 2019, proběhla v Brně schůzka výkonné
redakční rady časopisu Soudní lékařství, doplněná následně o hlasování per rollam.
Osobně zúčastnění na schůzce: prof. Hirt, doc. Vorel, doc. Šidlo, doc. Sokol, dr.
Vojtíšek, dr. Krajsa. Omluveni: doc. Hejna, doc. Straka. Hlasování se zúčastnili
všichni (osobně, nebo per rollam).
Projednané body:
1) Byl změněn název „Výkonná redakční rada“ na název „Redakční rada“ a název
„Redakční rada“ byl změněn na „Čestná redakční rada“. Změnu v časopise zařídí
dr. Krajsa.
2) Po vzoru časopisu Cesk Patol byla utvořena funkce „Výkonného redaktora“,
kterou by pověřen dr. Krajsa, který tuto funkci neoficiálně již více než rok
vykonává.
3) V časopise bude vytvořena sekce nazvaná „Pro praxi“. V ní budou velmi krátkou
formou (1/2-1 strana) uveřejňovány příspěvky použitelné jak pro znaleckou praxi,
tak i pro mladé soudní lékaře, připravující se k atestaci. Jelikož zde budou
publikovány odborné poznatky zrcadlící názory české i slovenské odborné
komunity, příspěvek do této sekce bude moci být publikován až po schválení
všemi členy redakční rady.
4) Na popud vedoucího redaktora prof. Hirta byl proveden externí audit kvality
časopisu a zjištěny některé nedostatky:
1) Jako hlavní nedostatek, který snižuje vážnost časopisu, je chybění údaje o
délce recenzního řízení. Bude doplněno – provede dr. Krajsa. U každého
článku „in extenso“ bude nadále uváděno: Received: datum, Accepted: datum.
2) Dále bylo zjištěno, že způsob citování literatury v článcích neodpovídá
pravidlům NML (National Library of Medicine, tzv. Vancouver style). Bude
napraveno – provede dr. Krajsa a s vedoucím redaktorem prof. Hirtem v tomto
duchu upraví Pokyny pro autory.
3) Bylo zjištěno, že na internetových stránkách je náš časopis uváděn jako
nezávislá příloha Cesk Patol. Bude změněno a zdůrazněno, že Soud. lék. je
samostatným časopisem. Prof. Hirt neprodleně domluví s prof. Zámečníkem.
4) Časopis není k dispozici jako Open Access. Redakční rada rozhodla, že tuto
otázku nechá ještě otevřenou, ale s tím související Preprinty a Postprinty náš
časopis publikovat nebude.
Při hlasování o každém z bodů – po diskuzi a doladění původních návrhů –
s úpravami souhlasí všichni, jak zúčastnění, tak per rollam.
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