
Instrukce pro autory

Články a  ostatní příspěvky zasílejte k pu-
blikování v časopisu Klinická onkologie 
prostřednictvím on-line redakčního sys-
tému dostupného na adrese https://re-
dakce.carecomm.cz/. Obdržení článku 
je redakcí potvrzeno automatickou ko-
respondencí, pakliže se tak do 2 pra-
covních dnů nestane, prosíme, kontak-
tujte redakci (petra.polsen@carecomm.
cz) k ověření situace.   k ověření situace. 
V  systému budete moci po přihlášení 
se svým uživatelským jménem a  hes-
lem sledovat, v jakém stadiu redakčního 
zpracování se Váš příspěvek nachází. 
Poté Vám také bude e-mailem sdělen vý-
sledek recenzního řízení.

Vložení příspěvku do redakčního sys-
tému je snadné a probíhá ve 4 krocích, 
kterými Vás systém sám provede. Před 
vložením příspěvku mějte připraveny 
všechny požadované podklady podle 
pokynů pro autory a níže uvedených in-
strukcí. Pro vracení se zpět v  jednotli-
vých krocích nepoužívejte tlačítko Zpět 
v prohlížeči, ale klikněte na název před-
chozího kroku v seznamu 4 kroků pod 
nadpisem v aplikaci.

Před vložením příspěvku do redakč-
ního systému rozdělte svůj příspěvek do 
dvou souborů: první, který bude obsaho-
vat: název práce, autory, souhrn, klíčová 
slova, podporující agentury (viz body 1 až 
5 v části „Příprava příspěvku“ v instrukcích 
pro autory); druhý, který bude obsahovat 
opět název a dále vlastní text příspěvku, 
poděkování a literaturu (viz body 6 až 7 
v části „Příprava příspěvku“ v instrukcích 
pro autory)! Pojmenování obou souborů 
je na Vašem uvážení.

Postup vkládání příspěvku  
je následující:
Pokud jste v redakčním systému ještě 
nepracovali, a  nemáte tedy svůj uži-

vatelský účet, je třeba se nejprve 
zaregistrovat.
•	 Zadejte do internetového vyhledávače 

adresu https://redakce.carecomm.cz/. 
a najděte v nabídce našich časopisů titul 
Klinická onkologie.

•	 Klikněte na link REGISTROVAT a  vy-
plňte registrační formulář (nutné za-
škrtnout souhlas se zpracováním 
osobních údajů a v případě, že chcete 
být také recenzetem pro náš časopis, 
je třeba toto poslední políčko zaškrt-
nout také).

•	 Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu 
Vám bude automaticky zasláno potvr-
zení registrace spolu s rekapitulací Va-
šeho uživatelského jména a hesla.

•	 Poté je možné se do systému přihlásit 
pomocí tohoto uživatelského jména 
a hesla.

•	 Po přihlášení se otevře stránka s  ná-
zvem Příspěvky, odkud je možné klik-
nout na link [Nový příspěvek].

Vložení příspěvku se skládá ze 4 kroků: 
1. ZAHÁJENÍ, 2. NAHRÁT PŘÍSPĚVEK,  
3. VLOŽIT METADATA, 4. POTVRZENÍ.

Krok 1. Zahájení příspěvku
Zvolte sekci příspěvku a potvrďte zaškrt-
nutím 5 prohlášení nezbytných pro při-
jetí článku do procesu. Klikněte na tla-
čítko Uložit a pokračovat.

Krok 2. Nahrání příspěvku
Na této stránce klikněte na Nahrát sou-
bor, čímž otevřete okno pro vložení 
všech jednotlivých komponent článku 
(Text článku anonymizovaný, Titulní 
strana, Průvodní dopis, Obrázek, Ta-
bulka, Ostatní přílohy). Zvolte příslušnou 
komponentu článku a klikněte na Na-
hrát soubor, čímž otevřete okno slou-
žící pro nalezení souboru s příspěvkem 

na harddisku Vašeho počítače. Najděte 
soubor, který chcete odeslat a označte 
ho. V okně pro výběr souboru klikněte 
na Otevřít, tím dojde k umístění jména 
souboru na tuto stránku. Na této stránce 
klikněte na Nahrát, tím se soubor z Va-
šeho počítače nahraje do časopisu 
a bude přejmenován v souladu s pravi-
dly časopisu. Jakmile byl příspěvek na-
hrán, klikněte na Uložit a  pokračovat 
dole na této stránce.

Krok 3. Vložit metadata
Zde vložte základní informace o článku: 
název a abstrakt v českém i anglic-
kém jazyce, jména všech autorů, jazyk 
práce, klíčová slova a podporující in-
stituce (granty). U autorů prosím zvolte, 
který z autorů je hlavní kontakt, tj. kore-
spondenčním autorem.
•	 Po vyplnění klikněte na Uložit 

a pokračovat.

Krok 4. Potvrzení
Váš příspěvek byl nahrán a je připraven 
k odeslání. Celý proces zakončíte kliknu-
tím na Odeslat příspěvek. Autor, který 
byl vybrán jako hlavní kontakt, obdrží  
e-mailem potvrzení o vložení příspěvku 
do systému a bude moci po přihlášení 
na stránky časopisu sledovat postup pří-
spěvku redakčním řízením.

Po všech redakčních úpravách a ko-
rekturách Vám bude na e-mail zaslán ná-
hled Vašeho článku a budete požádáni  
o autorskou korekturu a schválení zpra-
cované verze k publikaci.

Závěrem
V  případě jakýchkoli dotazů nebo ne-
srovnalostí nás prosím neváhejte kon-
taktovat na e-mailové adrese: 
petra.polsen@carecomm.cz, případně na 
telefonu +420  605 274 825.
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