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1. OBECNÁ PRAVIDLA
Redakční rada časopisu PRAXE bere v úvahu ke zveřejnění originální články s předpokladem, že
zaslaná publikace ani žádné její stěžejní části nebyly dosud publikovány a ani nejsou zvažovány
žádným jiným publikačním nebo elektronickým médiem.

1.1.

Etika publikování

Publikační etika vychází z dokumentů COPE (Committee on Publication Ethics) dostupného
na publicationethics.org. Prohlášení k publikační etice se dělí na čtyři části věnované
povinnostem redaktora, recenzentů, autorů a vydavatelů.
1.2.

Prohlášení při předložení

Při předložení článku se rozumí, že uvedená práce dosud nebyla zveřejněna, že není zvažována
ke zveřejnění jinde, že její zveřejnění je schváleno všemi autory a odpovědnými orgány, kde
byla práce prováděna, a že, pokud bude rozhodnuto ve prospěch jejího vydání, nebude studie v
tomto znění publikována bez písemného souhlasu držitele autorských práv v žádném jiném
ani elektronickém médiu, což platí pro české znění i pro jiné jazykové mutace. Pro odhalení
plagiarismu může být Váš článek zkontrolován systémem iThenticate.
1.3.

Jazyk

Článek může být v češtině, slovenštině nebo angličtině. Anglická verze - pište v dobré
angličtině (akceptován je americký nebo britský úzus, nikoli však jejich směs). Pro eliminaci
možných gramatických chyb mohou autoři využít službu English Language Editing.
1.4.

Předložení článku

Článek posílejte v elektronické formě (textový editor MS Word) e-mailem na adresu:
madarova@casopispraxe.cz . K textu připojte prohlášení autora že příspěvek nebyl
publikován nebo nabídnut ke zveřejnění v jiném časopise. Redakce si vyhrazuje právo na
krácení či úpravy textů, o nichž bude autory informovat. Veškerá korespondence včetně
oznámení o rozhodnutí vydavatele a žádostí o revizi se uskutečňuje e-mailem, takže není
zapotřebí papírová dokumentace.
1.5.

Role jednotlivých autorů

První nebo korespondenční autor musí deklarovat, že ke vzniku článku přispěli všichni uvedení
autoři: všichni autoři se museli podílet na přípravě a/nebo na výzkumu. Role jednotlivých
autorů by měly být uvedeny. Schválení článku ke zveřejnění by mělo být od všech autorů,
pravdivé a doložené podpisem v prohlášení autora.
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2. SPOLEČNÉ POŽADAVKY NA RUKOPISY ČLÁNKŮ:
2.1.
•

Titulní strana (nezbytné informace)
Název. Stručný a informativní. Názvy jsou často používány v systémech pro vyhledávání

informací. Pokud možno se vyhýbejte zkratkám a vzorcům (max. 10 slov).
•

Jména a působiště autorů. U textu musí být uvedeno celé jméno autora/ autorů, přesný

název pracoviště, elektronické, poštovní i telefonické spojení. Pod jmény uveďte adresy
působiště autorů (kde byla prováděna vlastní práce). Uveďte e-mailovou adresu každého autora,
případně úplnou poštovní adresu každého působiště, včetně názvu země, pokud je k dispozici. K
příspěvku je třeba přiložit krátké životopisné (profesní) údaje
•

Autor vyřizující korespondenci. Jasně uveďte, kdo bude vyřizovat korespondenci ve

všech fázích posuzování a zveřejnění článku, včetně období po zveřejnění. Zajistěte, aby byla
kromě e-mailové adresy i telefonní číslo.
2.2.

Rozsah článku.

Je v rozmezí 1800 - 3 600 znaků včetně mezer, u recenzovaných odborných článků 3 600 až
9 000 znaků včetně mezer bez abstraktu/1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer/:
řádkování 1,5 na textovou část včetně legendy, písmo Times New Roman vel. 12,
Ke zvýraznění používejte pouze tučné písmo či kurzívu.
2.3.

Tabulky a grafy.

Mohou být vytvořeny pomocí Microsoft Word (případně jiného tabulkového
editoru,např. MS Excel), který lze editovat, nikoli jako needitovatelný soubor (bmp, jpg apod.).
Grafy zasílejte v editovatelné podobě ve křivkách, nikoliv v rastrové podobě. Ověřte si, zda jsou
každá tabulka a graf citovány v textu. Tabulky vytvořené pomocí Microsoft Word vložte do
textového souboru příspěvku, a to za popisky k obrázkům. Tabulky vytvořené pomocí Microsoft
Excel zašlete jako samostatný soubor.
2.4.

Fotografie.

včetně portrétů autorů, grafy, schémata, tabulky a jinou obrazovou dokumentaci přijímáme v
elektronické formě – fota v grafickém formátu JPG nebo TIF a v rozlišení 300 dpi, grafy ve
formátu PDF. U většího rozsahu či počtu obrázků doporučujeme jejich zaslání na CD. Nevkládejte
obrázky do Wordu ani PowerPointu. U fotografií připojte také celé jméno jejich autora, anebo
uveďte, odkud fotopříloha pochází (z archivu autora, zdravotnického zařízení apod.). Fotografie
pouze s písemným souhlasem dle GDPR.
2.5.

Příloha

Pokud má práce více než jednu přílohu, měly by být označeny jako A, B atd.
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3. POŽADAVKY NA KAZUISTIKY A ODBORNÁ SDĚLENÍ
• Abstrakt.

Požadován je strukturovaný abstrakt, který by měl být stručný a věcný. V abstraktu by mělo
být krátce uvedeno téma a hlavní myšlenky článku. Abstrakt bývá často prezentován
odděleně od článku, proto je nutné sepsat ho tak, aby bylo možno ho uvádět samostatně.
(600 až 800 znaků včetně mezer).
• Klíčová slova. Hned za abstraktem uveďte 4–6 klíčových slov, včetně anglického překladu
• Text článku. Strukturovaný text jednotlivé celky oddělené mezititulky;

u kazuistiky popis případu, diskuze a závěr;
Odkazy na použitou literaturu v textu, uveďte v závorce ve formátu autor a rok vydání
(Staňková, 2002), u více než tří autorů doplňte „et al.“ (Staňková et al., 2002)
• Seznam použité literatury:

Časopis: Příjmení a iniciály jmen autorů (nejvýše tří, poté doplnit „et al.“). Název práce v jazyce
originálu. Název časopisu, rok vydání, ročník, stránkový rozsah.
Kniha: Příjmení a iniciály jmen všech autorů (nejvýše tří, poté doplnit „et al.“). Název knihy.
Místo vydání: nakladatelství, rok vydání.
Internetový zdroj: Kompletní internetový odkaz na dokument (včetně data návštěvy na dané
adrese).

4.

PROCES POSOUZENÍ RECENZOVANÉHO ČLÁNKU

Korespondenční autor svým podpisem v prohlášení autora stvrzuje, že byly splněny všechny
podmínky pro předložení článku. Přijaté rukopisy jsou nejdříve posouzeny garantem rubriky.
Rukopisy, které nejsou vhodné k publikování, jsou ihned zamítnuty. Pokud předložený rukopis
postrádá některé náležitosti, je autorovi poslán zpět bez odborného posouzení. Předložené
příspěvky jsou přijímány k publikaci až po vyjádření kladného stanoviska nezávislých
recenzentů.
4.1 Recenzní řízení
Časopis provádí „double-blind review“. Autoři zůstávají před recenzenty v anonymitě a
naopak. Proto prosím předkládejte následující v oddělených souborech:
Titulní strana (s podrobnostmi o autorech) by měla obsahovat: název, jména autorů, afiliace,
jejich souhlas se zveřejněním, prohlášení o konfliktu zájmů a úplnou adresu korespondenčního
autora, včetně e-mailu.
Rukopis (bez informací o autorech) by měl obsahovat: název, abstrakt, klíčová slova, hlavní
část příspěvku (včetně odkazů a tabulek), nikoliv však identifikační údaje.
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4.2. Recenzenti
Recenzenty vybírá a určuje redakční rada. U původních (vědeckých) prací, kazuistik a
odborných článků většího rozsahu je možno předložit spolu s rukopisem jména, doručovací a
e-mailové adresy dvou potenciálních recenzentů. Upozorňujeme, že redakční rada má výlučné
právo rozhodnout, zda navrhované recenzenty využije, či nevyužije.
4.3. Role financujícího zdroje
Pokud Vám byla poskytnuta finanční podpora na provádění výzkumu nebo přípravu článku,
jste povinni uvést, kdo ji poskytl a stručně popsat roli případného sponzora (sponzorů) v
koncepci studie, ve sbírce, analýze a výkladu dat, v psaní zprávy a v rozhodování o předložení
článku ke zveřejnění. Pokud byla role financujícího zdroje jiná, mělo by to být uvedeno.
4.4. POŽADAVKY : RECENZOVANÝ ODBORNÝ ČLÁNEK
Recenzovaným odborným článkem je původní, případně přehledový článek, který prezentuje
původní výsledky výzkumu a který byl uskutečněn autorem nebo týmem, jehož byl autor členem
a jím uváděná afiliace se vztahuje k české výzkumné organizaci.
Požadavek redakční rady na strukturu článku:
1.

Titulní strana

2.

Abstrakt. Požadován je strukturovaný abstrakt /včetně anglického překladu,/ který by
měl být stručný a věcný. V abstraktu by měl být krátce uveden účel výzkumu, hlavní
výsledky a významné závěry. Abstrakt může být prezentován odděleně od článku, proto
je nutné sepsat ho tak, aby bylo možno uvádět ho samostatně. (1 200 až 1 500 znaků
včetně mezer).

3.

Klíčová slova. Hned za abstraktem uveďte 4–6 klíčových slov., včetně anglického
překladu. Tato klíčová slova budou použita pro účely indexace.

4.

Vlastní text

Úvod. V úvodu zmiňte cíle práce a příslušné základní údaje, motivaci autorů
Metodika a charakteristika souboru. Uveďte dostatečné podrobnosti pro to, aby práce
mohla být publikována. Již publikované metody by měly být uvedeny odkazem, popsány by
měly být pouze relevantní změny.
Výsledky. Výsledky by měly být jasné a stručné.
Diskuse. Diskuse by měla zkoumat význam výsledků práce, nikoli je opakovat. Často bývá
vhodná kombinovaná kapitola Výsledky a diskuse. Je třeba zaujmout stanovisko k vlastním
výsledkům a srovnat je s výsledky jiných autorů, interpretovat příčiny odlišných výsledků
atd. Vyhýbejte se rozsáhlým citacím a diskusím o zveřejněné literatuře.
Závěr. Závěr článku patří autorovi a měl by obsahovat stručné shrnutí výsledků, doporučení
pro praxi apod. Závěr nesmí obsahovat odkazy na citace. V poděkování uveďte instituce,
které poskytly pomoc během výzkumu.
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5.

Seznam literatury

Reference by měly být řazeny nejdříve abecedně, poté chronologicky v následujícím formátu:
Vědecký článek: Ratheesh M, Shyni GL, Helen A (2009). Methanolic extract of Ruta
graveolens L. inhibits inflammation and oxidative stress in adjuvant induced model of
arthritis in rats. Aus J Physiother 17(8): 100–105. DOI: 10.1111/evj.12774.
Kniha: Ratheesh M, Shyni GL, Helen A (2009). Methanolic extract of Ruta graveolens L.
inhibits inflammation and oxidative stress in rats. Prague: Springer, 105 p.
Kapitola knihy: Ratheesh M, Shyni GL, Helen A (2009). Methanolic extract of Ruta
graveolens L. inhibits inflammation and oxidative stress in adjuvant induced model of
arthritis in rats. In: Ratheesh M (Ed.). Oxidative stress models. London: Springer, pp. 100–
105.
V případě, že reference obsahuje více než 6 autorů, jmenujte prvních 6 a poté použijte
„et al.“. Například:
Hossen MJ, Baek KS, Kim E, Yang WS, Jeong D, Kim JH, et al. (2015). In vivo and in vitro antiinflammatory activities of Persicariachinensis methanolic extract targeting Src/Syk/NF-KB. J
Qual Patient Saf 159(8): 9–16. DOI: 10.1136/bjsports-2011-090185.
Reference prosím doplňte o DOI, číslo svazku a číslo vydání, pokud je to možné.
Citace v textu – odkazy:
Používejte prosím Harvardský styl citování. Například:
...an anti-inflammatory effect in chronic inflammation (Ratheesh et al., 2009).
…gradient centrifugation using the method of Radhika et al. (2007).
Všechny citace v textu odkazujte takto:
Jeden autor: autorovo příjmení a datum publikování, například: (Allan, 2000)
Dva autoři: příjmení obou autorů a datum publikování, například: (Allan and Jones, 1999)
Tři a více autorů: za příjmením prvního autora následuje „et al.“ a datum publikování,
například: (Kramer et al., 2008)
Schváleno redakční radou 1.2.2019

Za správnost: Madarová
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