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Úvodní slovo 

VáÏení ãtenáfii.
V leto‰ním roce vstupuje ná‰ ãasopis Klinická onkologie jiÏ do svého dvacátého roãníku. Kulaté v˘roãí je nesporn˘m dÛvodem k umír-
nûné oslavû a k ohlédnutí se za jeho historií. Oslava je zejména namístû, protoÏe ãasopis po celou dobu vycházel zcela pravidelnû,
v pfiedem deklarovaném rozsahu i v daném poãtu ‰esti ãísel jednoho roãníku. Také si po celou dobu udrÏel svoje dvû základní poslá-
ní - b˘t pro ãeské a slovenské onkology publikaãním fórem a také informaãním zpravodajem o odborn˘ch aktivitách kolegÛ v ‰iroké
mezioborové problematice nádorÛ i o dûní v onkologick˘ch spoleãnostech a souãasnû i jejich, pokud moÏno v‰estrann˘m, edukaãním
pomocníkem. Za dvacet let si takto Klinická onkologie dokázala získat a udrÏet pevné místo i oblibu mezi ãesk˘mi lékafisk˘mi ãaso-
pisy, dokonce i mezi periodiky zab˘vajícími se onkologickou tematikou v rámci úzk˘ch medicínsk˘ch specializací. âasopis má ‰iro-
k˘ okruh ãtenáfiÛ i autorÛ od pracovníkÛ specializovan˘ch ústavÛ aÏ po lékafie první linie a jeho obsahová stránka je zfiejmû v souhla-
su se souãasnou potfiebou ãesk˘ch a slovensk˘ch onkologÛ i s pÛvodním zámûrem jeho zakladatelÛ.
âasopisová publikace nov˘ch hypotéz i pÛvodních v˘sledkÛ s originálními závûry získává na kvalitû oponenturou a ta sama mÛÏe b˘t
pro autory zdrojem nesamozfiejm˘ch fie‰ení problému vzhledem k profesionalitû hodnotitelÛ. Od 10. roãníku jsme proto zavedli dvou-
stupÀové recenzní fiízení s vyuÏitím dvou hodnotitelÛ, které se od 14. roãníku t˘ká dÛslednû v‰ech pfiíspûvkÛ a je organizované v˘kon-
nou redakãní radou. Ta jedenkrát mûsíãnû provádí kolektivnû pfiedbûÏn˘ v˘bûr ãlánkÛ nabízen˘ch do ãasopisu s vyfiazením pfiíspûv-
kÛ, neodpovídajících poÏadované normû a souãasnû stanoví dva odborné recenzenty pro pfiedbûÏnû pfiijaté práce. Pfii nesouhlasném
hodnocení pfiíspûvku jednotliv˘mi recenzenty je pro jeho definitivní pfiijetí rozhodující vyjádfiení dal‰ího experta, nebo nové rozhod-
nutí v˘konné redakãní rady. Poskytnutá zá‰tita ãasopisové publikace je tak daná i odbornou váhou celé redakãní rady a kvalitou okru-
hu soustavnû vyuÏívan˘ch oponentÛ a je také základním stupnûm hodnocení publikovan˘ch prací i celého ãasopisu.
Od 15. roãníku nová „Smlouva o vydávání ãasopisu Klinická onkologie“ mezi âLS JEP a na‰ím nakladatelem ApS Brno, s. r.o., platná od
1.1.2002, zaruãuje jiÏ trvalou spolupráci a zafiazení na‰eho ãasopisu mezi odborné ãasopisy âLS JEP. Pozitivní byla ve stejném roãníku
i dal‰í standardizace uspofiádání a vzhledu jednotliv˘ch ãísel a zejména úroveÀ pfiedmûtovû orientovan˘ch suplementÛ. Postupnû klesl
v˘znam bûÏn˘ch ãísel ãasopisu po stránce edukaãní, kdy v˘uková náplÀ pfie‰la do monotematick˘ch suplement a odborná komunikace
i informace naplÀují vlastní ãasopis. Pfiínosem bylo i zavedení pravidelné publikace zápisÛ z jednání v˘boru âeské onkologické spoleã-
nosti âLS JEP. Ve prospûch ãasopisu mluví i jeho roz‰ífiení z pÛvodních 32 stran odborného textu v jednom ãísle na nyní obvykl˘ch 40.
Umírnûnost oslavy dvacetin ãasopisu je dána nûkter˘mi dílãími neúspûchy v realizaci postupnû vznikajících zámûrÛ redakce. Takto
se napfiíklad dlouho diskutovalo, zda se má ãasopis snaÏit soutûÏit o pfiízeÀ na mezinárodním poli, alespoÀ v rámci stfiedoevropsk˘ch
státÛ, nebo se trvale rozvíjet jako lokální a snaÏit se ovlivÀovat „jen“ kvalifikaci a praxi ãesk˘ch a slovensk˘ch onkologÛ. Realita roz-
hodla, asi jiÏ trvale, o druhé alternativû, která ov‰em není snaz‰í, jak by se mohlo zdát - její naplnûní klade znaãné nároky na práci
redakãního kolektivu, dané cílen˘m pfievzetím spoluodpovûdnosti za stav onkologie u nás, k jejíÏ vzdûlanostní úrovni pfiispívá v˘bû-
rem prací, nároky na autory i skladbou jednotliv˘ch ãísel. V prÛbûhu let se nezdafiilo zavést pravidelnou rubriku komentáfiÛ (souhlas-
n˘ch i nesouhlasn˘ch) k uvefiejnûn˘m ãlánkÛm, která je jedním z formálních poÏadavkÛ pfii zafiazení ãasopisu do mezinárodních data-
bází. Prakticky jsme také neuspûli, pro nezájem autorÛ, ani s rozsáhlej‰ím publikováním pfiehledn˘ch ãlánkÛ na v˘zvu. Hlavnû jsme
v‰ak neuspûli v konkurzu o zafiazení do MEDLINE/PubMed i kdyÏ zmûny realizované v jeho pfiípravné fázi v na‰em ãasopisu pova-
Ïujeme za v˘razn˘ pokrok a zkvalitnûní periodika. 
V rámci XXX. Brnûnsk˘ch onkologick˘ch dnÛ se 11. kvûtna 2006 se‰la ‰ir‰í redakce ãasopisu Klinická onkologie na svém v˘roãním
plenárním zasedání a schválila dosavadní v˘sledky i smûfiování ãasopisu. Souãasnû projednala a schválila organizaãní zmûny a slo-
Ïení redakce, vypl˘vající z nutnosti aktualizace sloÏení pracovního kolektivu a racionalizace i modernizace jeho ãinnosti. Novû slo-
Ïená V˘konná redakãní rada zajistí primární v˘bûr pfiíspûvkÛ, administrativu ãasopisu a obsahové sloÏení jednotliv˘ch ãísel i suple-
mentÛ. Redakãní rada pfiedstavuje kolektiv osvûdãen˘ch spolupracovníkÛ ãasopisu, ktefií budou pracovnû vyuÏíváni hlavnû jako základ
v˘bûru kvalifikovan˘ch recenzentÛ pfiíspûvkÛ podle svého odborného profilu. Tato ãást redakce bude postupnû kaÏdoroãnû doplÀo-
vána a obmûÀována. âestní ãlenové redakãní rady jsou pracovníci historicky zaslouÏilí o ãasopis. V‰echny jmenované sloÏky redak-
ce pfiedstavují plénum, které na v˘roãních zasedáních bude hodnotit ãinnost ãasopisu a urãovat jeho dal‰í smûfiování. Projednáván byl
i obsah a kvalita literárních citací publikovan˘ch ãlánkÛ a bylo konstatováno, Ïe ke ‰kodû na‰í onkologické vefiejnosti se autofii ãasto
vyh˘bají citování domácích prací. Redakce doporuãuje autorÛm pouÏívání domácích citací a souãasnû apeluje i na recenzenty, aby
tento fakt sledovali a v posudcích zohlednili. Z technick˘ch pfiipomínek vyplynul poÏadavek na vût‰í písmo textu ãlánkÛ a drobné
úpravy vzhledu jednotliv˘ch stránek. Zvût‰ení písma i zmûna v úpravû stran budou realizovány od 1. ãísla roãníku 2007.
V˘znam na‰eho ãasopisu mÛÏe zásadním zpÛsobem stoupnout pouze zaji‰tûním citovanosti jeho ãlánkÛ v dal‰ích periodicích a zís-
káním mûfiitelného impakt faktoru. Budoucí cestou po této stránce zÛstává pfiijetí ãasopisu do nûkteré z dÛleÏit˘ch medicínsk˘ch data-
bází jako napfi. MEDLINE/PubMed. V souãasné dobû uplynula dvouletá lhÛta od zamítnutí Ïádosti, kterou redakce ãasopisu podáva-
la a novou Ïádost budeme k opûtovnému posouzení „Literature Selection Technical Review Committe“ podávat do bfiezna 2007.
Vylep‰ením ãasopisu v mezinárodní soutûÏi je zavedení vût‰ího podílu anglicky psan˘ch textÛ a z toho vypl˘vající Ïádost smûrova-
ná na autory, aby v pfiípadû publikace závaÏnûj‰ích originálních prací pouÏívali jako publikaãní jazyk alespoÀ nûkdy angliãtinu. Pfies
tuto nutnost se ale nechceme úplnû vzdát textÛ ãesk˘ch nebo slovensk˘ch, zvlá‰tû pak v ãásti zpráv, zpravodajství z onkologick˘ch
spoleãností a ãásti spoleãenské a recenzní. Nechceme také na této cestû ztratit nûkteré svoje autory v oblasti re‰er‰í i pÛvodních pub-
likací a v˘znamnou ãást dne‰ních ãtenáfiÛ úpln˘m pfievodem ãasopisu na angliãtinu.
Na závûr úvodního slova k 20. roãníku Klinické onkologie pfieji jménem sv˘m i celé redakce v‰em ãtenáfiÛm hodnû zdraví, mnoho

profesních i osobních úspûchÛ a pfiíslu‰nou dávku potfiebného ‰tûstí v novém roce 2007. Pfiipojuji i pfiání trvalé a prohlubující se spo-
kojenosti s na‰ím ãasopisem pro autory i ãtenáfie. Na‰emu ãasopisu pak pfieji do nového roãníku i dal‰ích let úspûch ve stálém zdoko-
nalování obsahu i vzhledu, uplatnûní v mezinárodních databázích a hodnû kvalitních pÛvodních pfiíspûvkÛ.
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