
slovo redakce

VáÏení ãtenáfii.
âasopis Klinická onkologie vstupuje leto‰ním rokem do svého
15. roãníku s jiÏ zcela stabilní formou ale s upravenou organiza-
cí redakãní rady. Personální zmûny v redakãní radû byly malé, ale
v˘raznû jsme zmûnili zpÛsob práce redakce, kde klademe hlavní
dÛraz na kvalifikovanou vícestupÀovou oponenturu pfiijíman˘ch
publikací a kolektivní v˘bûr recenzentÛ. UÏ‰í redakãní rada slo-
Ïená z vedoucího redaktora, v˘konného redaktora, ‰esti redakto-
rÛ a sekretáfie redakce se nyní schází jedenkrát mûsíãnû a prová-
dí pfiedbûÏn˘ v˘bûr ãlánkÛ nabízen˘ch do ãasopisu. Tento v˘bûr
vyfiazuje ãlánky neodpovídající poÏadované normû a souãasnû sta-
novuje recenzenty pro pfiedbûÏnû pfiijaté práce. V pfiípadu nesou-
hlasného – pozitivního a negativního – hodnocení pfiíspûvku jed-
notliv˘mi recenzenty je pro pfiijetí ãlánku rozhodující hodnocení
dal‰ího experta nebo pfiímé rozhodnutí jmenované, a na titulním
listu ãasopisu jmenovitû uvedené, uÏ‰í redakãní rady. Zavedli jsme
tedy dÛslednû minimálnû dvoustupÀové recenzní fiízení. Po pro-
bûhlé kompletní oponentufie dochází ke stanovení pofiadí publi-
kací jednotliv˘ch ãlánkÛ. Jedenkrát za dva mûsíce sestavuje uÏ‰í
redakãní kolektiv následující ãíslo ãasopisu. 
DvoustupÀová oponentura jednotliv˘ch ãlánkÛ byla zavedena ve
spojitosti se Ïádostí na‰eho ãasopisu do v˘bûrového fiízení o zafia-
zení do mezinárodního systému Medline. ¤ízení probûhne v bfiez-
nu tohoto roku. Îádost o zafiazení do jedné z nejv˘znamnûj‰ích
medicínsk˘ch databází souãasnû vyÏádala vypracování nov˘ch
pfiísnûj‰ích pokynÛ pro autory, jejichÏ dodrÏování musí b˘t dale-
ko dÛslednûj‰í neÏ dosud. Doufáme, Ïe zmûna organizace práce
i zpfiísnûní publikaãních pokynÛ pfiispûjí k dal‰ímu zv˘‰ení úrov-
nû ãasopisu. Nûkteré dílãí zmûny v práci redakce vyÏádala i nová
formulace „Smlouvy o vydávání ãasopisu Klinická onkologie"
mezi âLS JEP a na‰ím nakladatelem ApS Brno, s. r.o., platná od
1. 1. 2002. 
V nov˘ch pokynech pro autory, které musí respektovat poÏadav-
ky mezinárodní databáze, musíme trvat na striktním dodrÏování
pÛvodnosti práce doplnûn˘m vÏdy ãestn˘m prohlá‰ením o pÛvod-
nosti. Dále musíme novû trvat na uvedení v‰ech sponzorÛ práce
a nebo prohlá‰ení o tom, Ïe práce není ve spojení se Ïádn˘mi
komerãními aktivitami. Zvlá‰tû druhá podmínka je u nás zatím
málo obvyklá, ale v mezinárodním styku zcela bûÏná. Zpfiísnûní
poÏadavkÛ se t˘ká i pouÏití pfievzaté dokumentace (schémata,
obrázky, grafy), která mÛÏe b˘t publikována, ale pouze s píse-
mn˘m souhlasem osoby, nebo nakladatelství, které mají autorské,
ãi nakladatelské právo k pÛvodní publikaci. Potvrzení o svolení
uvefiejnûní takovéto dokumentace musí b˘t doloÏeno písemnû.
Stejnû je nutné zavést jednotnou formu citací a pouÏití jin˘ch, neÏ
doporuãen˘ch forem citací bude dÛvodem pro vrácení ãlánku. 
Kromû zpfiísnûní a omezení pfiiná‰í mezinárodní pravidla i oÏive-
ní ãasopisu tím, Ïe vyÏadují, námi dosud nepouÏívanou, publika-
ci komentáfiÛ (souhlasn˘ch i nesouhlasn˘ch) k uvefiejnûn˘m ãlán-
kÛm. Komentáfie budou zvefiejnûny v nejbliÏ‰ím moÏném ãísle
ãasopisu s patfiiãnou pfiesnou citací diskutované práce. Souhlasná
i kritická hodnocení publikovan˘ch ãlánkÛ jsou v na‰em ãasopi-
su novinkou a Ïádáme proto v‰echny ãtenáfie, aby této jistû uÏi-
teãné a pro budoucí kvalitu ãasopisu pfiínosné sluÏby hojnû vyu-
Ïívali. Komentáfie adresované hlavnímu redaktorovi ãasopisu
budou zvefiejÀovány bez rozsáhlej‰ích úprav, pouze s formální
redakãní oponenturou. 
Pro zv˘‰ení v˘znamu ãasopisu a budoucí eventuelní vy‰‰í cito-
vanost ãlánkÛ publikovan˘ch v Klinické onkologii se obracíme
na v‰echny ãtenáfie, aby získávali nové pfiispûvatele pro na‰e peri-
odikum i mezi pfiáteli a spolupracovníky ze zahraniãí. Îádoucí je
zejména nábor autorÛ stfiedoevropsk˘ch (Polsko, Maìarsko, Slo-
vinsko, Chorvatsko, Srbsko, Ukrajina atd.), ale i z dal‰ích zemí,
s tím, Ïe jejich pfiíspûvky by mûly b˘t podány v angliãtinû. Zahra-
niãním autorÛm redakce zajistí pfieklad nadpisu, souhrnu i klíão-

v˘ch slov do ãe‰tiny. Se zv˘‰ením pravdûpodobnosti citovanosti
ãlánkÛ uvefiejnûn˘ch v Klinické onkologii souvisí i pfiipomenutí
moÏnosti publikovat v na‰em ãasopisu v angliãtinû i pro ãeské
a slovenské autory. V tûchto pfiípadech by se v‰ak mûlo takfika
v˘hradnû jednat o zásadnûj‰í pÛvodní práce a nikoliv o práce edu-
kaãního a pfiehledového charakteru nebo zprávy.
V úvodu roku 2001 vyslovila redakãní rada snahu a pfiání publi-
kovat vût‰í mnoÏství pÛvodních prací oproti poãtu publikovan˘ch
pfiehledÛ. Tento zámûr se nám nepodafiilo zcela splnit, protoÏe je
závisl˘ na obsahovém sloÏení obdrÏen˘ch pfiíspûvkÛ. Znovu pfii
pfiíleÏitosti pfiivítání ãtenáfiÛ v novém roãníku apelujeme na auto-
ry, aby svoje vûdecké a odborné v˘sledky v podobû pÛvodních
publikací ãastûji neÏ dosud uvefiejÀovali v na‰em ãasopisu. Obdob-
nû jsme nedokázali zaloÏit vydávání fiady monotematick˘ch mono-
grafií pfii Klinické onkologii, protoÏe jsme v prÛbûhu celého roku
neobdrÏeli Ïádnou nabídku rukopisu takového díla.
Jménem sv˘m i celé redakce pfieji v‰em ãtenáfiÛm mnoho osob-
ních úspûchÛ, hodnû zdraví i potfiebné ‰tûstí v novém roce 2002
a pfiipojuji pfiání trvalé spokojenosti s na‰ím ãasopisem. Na‰emu
ãasopisu pak pfieji úspûch ve v˘bûrovém fiízení pro zafiazení do
databáze Medline a hodnû kvalitních pÛvodních pfiíspûvkÛ. 

Ale‰ Rejthar, vedoucí redaktor

Technická zpráva redakce za rok 2001

V roce 2000 byl vydáno 6 bûÏn˘ch ãísel a jedno supplementum. 
V rámci regulérních ãísel bylo vydáno v hlavních rubrikách cel-
kem 37 pfiíspûvkÛ, z toho 15(41%) prací pfiehledn˘ch, 16(43%)
pÛvodních prací, 5 sdûlení (14%) a jedna kasuistika (3%).
Ve stejném období obdrÏela redakce celkem 54 prací do hlavních
rubrik. V‰echny práce jsou podrobovány recenzi. Z nov˘ch  pra-
cí bylo bez pfiipomínek pfiijato 28 prací (52%), 23 prací vaÏado-
valo opravu (43%), 3 práce(6%) nebylo pfiijato.
Z jednotliv˘ch oborÛ byla tradiãnû nejvíce zastoupena hemato-
onkologie, tradiãnû hojû zastoupená byla i dûtská onkologie.
Pochopitelné je i vysoké zastoupení obecnû onkologick˘ch témat
pfiedev‰ím v oblasti bunûãné a molekulární onkologie. Pozitivnû
hodnotíme nárÛst prací z operaãních oborÛ, byÈ jejich podíl stále
neodpovídá  jejich v˘znamu v onkologické terapii.

Problematika poãet %

Dûtská onkologie 6 11%

hematoonkologie 10 19%

bunûãná a molekulární onkologie 13 24%

chemotherapie a kombinovaná

terapie solidních nádorÛ 9 17%

patologie 1 2%

radioterapie 4 7%

paliativní onkologie 1 2%

urologická onkologie 5 9%

gynekologie 2 4%

ORL 1 2%

chirurgie 2 4%

Celkem 54 100%

Pfiehled 15 14%

PÛvodní práce 16 43%

Sdûlení 4 14%

Kasuistika 1 3%

Celkem 37 100%
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