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Vážení čtenáři,
těší nás, že jste si opět otevřeli Klinic-
kou onkologii, časopis, který již 30  let 
patří mezi nejčtenější a  nejoblíbe-
nější domácí odborné časopisy mezi 
českými a slovenskými onkology a ra-
dioterapeuty. Tohoto významného vý-
ročí pravidelného vydávání by nebylo 
možné dosáhnout bez existence kvalit-
ního zázemí, které časopis má zejména 
v  obou onkologických společnostech 
a  jejich členských základnách, ze kte-
rých se ostatně rekrutuje i  většina au-
torů a  recenzentů příspěvků, a  ve své 
redakční radě. Třicet let existence, po 
kterou se časopis stále rozvíjí a  na-
růstá počet zveřejněných příspěvků, 
současně dokazuje, že české a sloven-
ské odborné písemnictví není slepou 
nebo nepotřebnou kolejí. Vydávaná 
čísla přitom nejsou tendenční, jsou slo-
žena výhradně z článků, které nám zasí-
láte a které prošly řádným „peer review“ 
oponentním řízením, přičemž stále na-
růstají počty těch, jež musíme autorům 
vracet k rozsáhlému přepracování, nebo 
zcela odmítat. To vede k tomu, že se zvy-
šujícím se počtem publikovaných pří-
spěvků neklesá jejich kvalita, jak doka-
zují indexy SJR (SCImago Journal Rank), 
CiteScore a SNIPP (Source Normalized 
Impact per Paper) generované biblio-
grafickou databází Scopus. První (SJR) 
reflektuje kvalitu a  reputaci daného 

odborného periodika, další dva citova-
nost článků. Z posledních zveřejněných 
hodnot všech indexů je zřejmé, že Kli-
nická onkologie si v tomto měřítku kva-
lity stojí lépe než Časopis lékařů českých, 
Rozhledy v chirurgii, Česká gynekologie 
nebo časopis Onkologie (Solen).

Časopis Klinická onkologie pravidelně 
uděluje ceny za nejlepší publikace. 

Ceny za nejlepší původní práci, přehledo-
vou práci a kazuistiku v roce 2016 budou 
vyhlášeny a předány na Brněnských on-
kologických dnech. V letošním roce měla 
redakční rada obzvlášť těžké rozhodo-
vání, neboť kvalita příspěvků byla sku-
tečně velmi vysoká. Publikovány byly 
práce na stovkových souborech pa cientů 
a kazuistiky skutečně světově ojedinělé.
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Graf 1. Scopus SJR index (SCImago Journal Rank) je index vyjadřující prestižnost da-
ného časopisu ve vztahu k citovanosti jeho obsahu v jiných odborných časopisech. 
Na rozdíl od Thomson Reuters Impact Factoru více zohledňuje kvalitu časopisů, ve kte - 
rých byl článek citován.

Klinická onkologie 0,158, Rozhledy v chirurgii 0,118, Časopis lékařů českých 0,111,  
Onkologie (Solen) 0,102

Příspěvek 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

originální práce 17 20 18 31 21 24 17 19

přehledové práce 13 27 30 44 30 48 62 46

kazuistiky 8 7 10 11 14 11 10 13

aktuality 7 8 8 8 12 7 14 17

ostatní příspěvky 12 14 27 27 36 18 13 15

celkem příspěvků 57 76 93 121 113 108 116 110

celkem stran* 302 456 486 691 520 748 986 898

SJR – SCImago Journal Rank 
(SCOPUS)**

0,129 0,12 0,149 0,169 0,154 0,169 0,158 dosud 
nestanoven

*vč. supplement 
**Index generovaný bibliografickou databází Scopus. Jedná se o index reflektující kvalitu a reputaci daného odborného periodika.
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době a  v  takovém rozsahu vůbec, 
nebýt generálního sponzora, časopis 
by nemohl být zdarma distribuován 
členům České onkologické společnosti 
ČLS JEP! Bohužel, podobně významného 
sponzora na Slovensku se nám najít ne-
daří. Poděkování patří i našemu naklada-
teli, společnosti Ambit Media a všem ak-
tivním členům redakční rady.

Pevně věříme, že rok 2017 bude úspěš-
ným rokem nejenom pro časopis Klinická 
onkologie, ale i pro všechny jeho čtenáře 
a společnosti, které jej podporují!

Za redakční radu Klinické onkologie

doc. MU Dr. Vuk Fait, CSc.
vedoucí redaktor

doc. MU Dr. Marek Svoboda, Ph.D.
výkonný redaktor

habilitační a profesorské řízení. Pevně 
věříme, že se v budoucnosti časopisu po-
daří získat i Impact Factor (IF). I proto na 
Vás v této věci apelujeme, abyste citovali 
články publikované v časopisu Klinická 
onkologie ve svých odborných pracích 
zasílaných do zahraničních časopisů. 
Minimálně lze v  každé Vaší zahraniční 
publikaci citovat články z Klinické onko-
logie o epidemiologii nádorů v České re-
publice a na Slovensku.

Opět musíme připomenout, že kva-
lita se neudržuje snadno, stojí mnoho 
práce a  fi nančních prostředků, a  proto 
velmi děkujeme všem našim sponzo-
rům a inzerentům, kteří nás podporují. 
Jmenovitě chceme poděkovat společ-
nosti MSD, která byla v roce 2016 gene-
rálním sponzorem časopisu Klinická on-
kologie. Nebýt sponzorů a  inzerentů, 
časopis by nevycházel v  tištěné po-

Pro další úspěšnou existenci časopisu 
Klinická onkologie, který je ofi ciálním ča-
sopisem jak České onkologické společ-
nosti ČLS JEP, tak Slovenskej onkolo-
gickej spoločnosti SLS, je důležité, aby 
zájem autorů publikovat své články zde 
byl minimálně stejný jako dosud. Kli-
nická onkologie není žádný predátor-
ský časopis, může nabídnout „pouze“ 
možnost zveřejnit Vaše kvalitní práce 
a zajistit tak, aby byly dohledatelné v řadě 
světových bibliografických databází, 
vč. té nejvýznamnější, MEDLINE/ Pub-
Med. Distribuce časopisu čtenářům 
a  dohledatelnost článků v  elektronic-
kých databázích je základním předpo-
kladem pro jejich čtenost a případnou 
citovanost. Kvalita časopisu současně 
zaručuje, že Vaše publikace budou 
uznávány při hodnocení grantů, pro 
obhajoby doktorského studia a  pro 




