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Zápis ze zasedání výboru ČSOT konaného dne 25. 4. 2007
v salonku Morava, v areálu VVB Brno

Přítomni (bez titulů):
Balík, Běhounek, Čech, Dungl, Frič, Jančová, Krbec, Kubeš,
Mach, Medek, Pink, Procházka, Sosna, Trč.

Omluveni (bez titulů):

Hosté:
(Originál prezenční listiny založen u vědeckého sekretáře.)

1) Úvod
– Jednání zahájil doc. Krbec, předložený program – pří-

prava voleb a schválení Zahradníčkovy ceny byl přijat.

2) Příprava voleb
Dle stanov a volebního řádu výbor navrhne členské schů-
zi zvolení těchto komisí:
– mandátová – doporučuje členy: Smetana Pavel, Krumpl

Oldřich, Krátký Zdeněk;
– volební – doporučuje členy: Kofránek Ivo, Frič Vladi-

mír, Motyčka Jaroslav, Šťastný Eduard, Hanus Martin,
Březovský Petr, Pilný Jaroslav, Kubeš Radek, Jahoda
David, Veigl David;

– návrhovou – doporučuje členy: Džupa Valér, Matějov-
ský Zdeněk, Míka Pavel.

Výbor schvaluje předložený návrh programu výroční
a členské schůze ČSOT plánované na 26. 4. 2007 v Brně.

3) Zahradníčkova cena
Výbor ČSOT schvaluje návrh odborné komise vedené prof.
Čechem, která doporučuje udělit Zahradníčkovu cenu za
rok 2006 této práci:
Ošetření hlubokých defektů chrupavky kolena transplan-
tací autologních chondrocytů fixovaných na nosiči z este-
ru kyseliny hyaluronové (Hyalograft C).
Autoři: A. Podškubka, C. Povýšil, R. Kubeš, J. Šprindrich,
J. Sedláček.
Cena bude předána při programu XI. národního kongresu
ČSOT

Příští schůze se bude konat dne 5. 6. 2007 v hotelu ILF
Praha

Zapsal 25. 4. 2007: Prim. MUDr. Jiří Běhounek
vědecký sekretář

Vidí: Doc. MUDr. Martin Krbec, CSc.
prezident ČSOT

Usnesení členské a volební schůze ČSOT konané dne 26. 4. 2007
v 16:30 hodin v sále Rotunda VVB Brno

Schůze probíhala dle schváleného programu a zaregistrova-
lo se 193 členů ČSOT, když k uvedenému datu a hodině bylo
661 řádných členů ČSOT. Členská schůze po informaci fir-
my Guarant (správce databáze členské základny) a vědecké-
ho sekretáře vyslovila souhlas s touto informací o mandátech
členské schůze.

Členská schůze zvolila:
Volební komisi ve složení: MUDr. Kofránek Ivo, MUDr.
Brezovský Petr, MUDr. Frič Vladimír, MUDr. Motyčka Jaro-
slav, MUDr. Šťastný Eduard, MUDr. Hanus Martin, MUDr.
Pilný Jaroslav, MUDr. Kubeš Radek, MUDr. Jahoda David,
MUDr. Veigl David.

Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Míka Pavel, MUDr.
Džupa Valér, MUDr. Matějovský Zdeněk.

Členská schůze vzala na vědomí:
– Vystoupení kandidátů na budoucího předsedu ČSOT

2009–2010 – MUDr. Běhounka, MUDr. Dungla, MUDr.
Janečka, MUDr. Trče.

– Zprávu o činnosti ČSOT v letech 2005–2006 přednesenou
doc. Trčem a doc. Krbcem.

– Zprávu pokladníka ČSOT MUDr. Friče.
– Zprávu vědeckého sekretáře ČSOT MUDr. Běhounka.
– Zprávu o činnosti časopisu ACTA přednesenou vedoucím

redaktorem prof. Čechem Oldřichem.

Členská schůze schválila:
– Zprávu pokladníka ČSOT za rok 2006 přednesenou MUDr.

Fričem – jednomyslně.
– Zprávu předsedy revizní komise přednesenou MUDr. Balí-

kem – jednomyslně.
– Návrh úpravy stanov v oddílu sekce společnosti dle před-

loženého návrhu – jednomyslně.
– Výši členského příspěvku na rok 2008 placeného v prů-

běhu roku 2007 a nejpozději do 31. 3. 2008:
– 100 Kč důchodci, mateřská dovolená
– 300 Kč lékaři bez atestace
– 500 Kč lékaři s atestací
Hlasování o výši členského příspěvku – 1 proti, všichni
ostatní přítomní pro.

Členská schůze zvolila:
Místopředsedu a předsedu ČSOT na období 2009–2010:
MUDr. Dungla Pavla.

Pokladníka ČSOT: MUDr. Friče Vladimíra.

Výbor ČSOT ve složení: MUDr. Koudela Karel, MUDr.
Rozkydal Zbyněk, MUDr. Sosna Antonín, MUDr. Džupa
Valér, MUDr. Běhounek Jiří, MUDr. Kubeš Jiří, MUDr. Pink
Miloslav, MUDr. Luňáček Libor, MUDr. Jančová Helena,
MUDr. Kunovský Luboš, MUDr. Mach Otakar, MUDr.
Medek Vladimír.
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Přítomni:
Prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc., doc. MUDr. Valér Džupa,
CSc., prof. MUDr. Pavel Haninec, Ph.D., doc. MUDr. Richard
Chaloupka, CSc., prof. MUDr. Miloš Janeček, CSc., doc.
MUDr. Pavel Janíček, CSc., doc. MUDr. Karel Karpaš, CSc.,
doc. MUDr. Martin Krbec, CSc., prof. MUDr. František
Makai, DrSc., doc. MUDr. Jozef Masár, Ph.D., prof. MUDr.
Zdeněk Matějovský, DrSc., doc. MUDr. Ivan Müller, CSc.,
doc. MUDr. Stanislav Popelka, CSc., prof. MUDr. Peter Šim-
ko, CSc., doc. MUDr. Tomáš Trč, CSc., doc. MUDr. Pavel Vav-
řík, CSc., prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc., prof. MUDr.
Peter Wendsche, CSc., PhDr. Lubomír Houdek, K. Blažková,
K. Tichá.

1) Úvod (prof. Čech)

Schůzi zahájil prof. Čech. Poděkoval nakladatelství a členům
redakční rady za dobrou spolupráci v roce 2006. Konstatoval,
že došlo ke zkvalitnění časopisu, každé číslo se rozšířilo 
o 8 stran. Objevuje se v něm méně chyb. Je dostatečně velký
výběr prací. Velkým problémem nadále je uvádění vzájem-
ných citací z časopisu ACTA – je nutno se na tento problém
zaměřit. Časopis je zaregistrován do Web of Science ISI, což
je první krok k získání registrovaného IF. Pro získání IF je
časopis sledován po dobu 1–2 roky. Časopis je v ekonomic-
ké rovnováze.

2) Slovo nakladatele (PhDr. Houdek)

Časopis prosperuje, počet předplatitelů mírně narůstá. V pří-
pravě jsou další Suplementa. Každý předplatitel získá jeden
výtisk zdarma. Došlo ke zlepšení uvádění vzájemných citací.

3) Kontrola zápisu (doc. Krbec)

Byl zkontrolován zápis z poslední redakční rady v roce 2006,
úkoly byly splněny.

Jako nejlepší práce za rok 2005, oceněná Zahradníčkovou
cenou, byla komisí ve složení prof. Čech, prof. Sosna, prof.
Matějovský, prof. Koudela a prof. Vojtaššák vybrána práce
autorů:
Pokorný, D., Jahoda, D., Tomaides, J., Vavřík, P., Landor,
I., Sosna, A.: SEDMILETÉ KLINICKÉ ZKUŠENOSTI
S NÁHRADOU KOLENNÍHO KLOUBU SVL. Acta Chir.
orthop. Traum. čech., 72, č. 5, 2005.

Cena byla předána autorům na tradičním podzimním kongre-
su Ortopedické kliniky IPVZ Na Bulovce v listopadu 2006.

4) Zpráva o stavu časopisu za rok 2006 (doc. Krbec)

– Úspěšně funguje předávání do databáze MEDLINE
a Excerpta Medica.

– Byla předána Zahradníčkova cena na tradičním podzimním
kongresu Ortopedické kliniky IPVZ Na Bulovce v listopa-
du 2006.

– Zlepšila se úroveň prací po formální i obsahové stránce.
– Je snaha, aby publikovali mladí autoři.
– Je nutno zlepšit práci recenzentů, věnovat se recenzím napl-

no a včas je odevzdávat. Je vytvořen nový dvoustránkový
recenzní formulář, který usnadní recenzentům práci. Okruh
recenzentů se díky ne zcela odpovídající práci zúžil. Na pod-
kladě recenzního řízení je stále odmítáno nebo zasláno
k přepracování cca 60 % prací. Apelujeme na autory, aby
zvýšili počet uváděných citací článků ACT, které vyšly
zejména ve dvou předchozích letech.

– Byla předložena tabulka publikovaných prací v časopise
ACTA za rok 2006, celkem 52 prací (původní práce – 35,
kazuistika – 5, souborný referát – 9, doškolování – 3). Nej-
plodnější byla I. ortopedická klinika, LF UK, FN Motol,
Praha – 4 práce a Ortopedická klinika LF UP a FN Olo-
mouc – 4 práce. Byla publikována řada zahraničních prací
z renomovaných zahraničních pracovišť. Naopak, bylo málo
publikací ze Slovenska.

Zpráva
ze zasedání redakční rady časopisu

Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca,
Brno, dne 27. 2. 2007

Členem výboru ČSOT je dále současný prezident MUDr.
Krbec Martin a II. místopředseda MUDr. Trč Tomáš (past-
prezident).

Revizní komisi ve složení: MUDr. Balík Jan, MUDr. Džu-
pa Valér, MUDr. Moster René.
Po oznámení výsledků voleb MUDr. Džupa Valér odstoupil
z revizní komise.

Rozhodčí, kárná a smírčí komise: MUDr. Douša Pavel,
MUDr. Krejzla Jaroslav, MUDr. Matějíček Michal, MUDr.
Pešek Jan, MUDr. Šedivý Jiří.

Členská schůze ukládá výboru a předsedovi ČSOT:
– Svolat schůzi nově zvoleného výboru ČSOT do poloviny

června 2007.

– Zveřejnit plné znění usnesení členské schůze v časopisu
ACTA a na www.csot.cz.

– Zveřejnit plné znění zprávy volební komise o výsledku
voleb v časopisu ACTA a na www.csot.cz.

– Realizovat úpravu členských příspěvků na rok 2008.
– Pokračovat v jednáních s MZd, ZP a dalšími institucemi

v řešení problémů v zájmu oboru.
– Rozvíjet komunikaci prostřednictvím www.csot.cz 

a e-mailové pošty.
– Nadále zkvalitňovat evidenci členské základny, platby člen-

ských příspěvků a dalších činností společně s firmou Gua-
rant.

– Nadále průběžně informovat členskou základnu o úkolech
ČSOT v nadcházejícím období.

Za návrhovou komisi předložil v Brně dne 26. 4. 2007 MUDr.
Matějovský Zdeněk a usnesení bylo jednomyslně přijato.
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5) Finanční situace časopisu a inzerce (prof. Čech, PhDr.
Houdek)

Prof. Čech poděkoval dr. Houdkovi za spolupráci. Finanční
situace časopisu je příznivá. Mohla být i finančně oceněna
vítězná práce Zahradníčkovy ceny, a to částkou 50 tis. Kč pro
vítěze. Do budoucna se připravuje i finanční ocenění recen-
zentů, odměna by se recenzentům vyplácela asi 2x za rok, ne
za každou recenzi zvlášť. Nakladatelství vytiskne Suplemen-
ta bez další finanční podpory, každý předplatitel získá jeden
výtisk zdarma. I nadále je každý rok sváděn velký boj při zís-
kávání finanční podpory, ale vždy se zatím situace vyřešila
a i nadále věříme v dobrou spolupráci. Slečna Blažková doda-
la, že počet předplatitelů narůstá a zájem o reklamní inzerci
v časopise mají spíš firmy ortopedického charakteru než fir-
my farmaceutické. Inzerující firmy hodnotí časopis velmi
kladně. Dotace od ministerstva zdravotnictví pro rok 2006
byla 180 tis. Kč, pro následující rok bude poskytnuta ve výši
100 tis. Kč.

6) Časopis a vědecké databáze, impact faktor (prof. Čech,
doc. Krbec)

– Pokračuje úspěšné předávání do databáze MEDLINE
a Excerpta Medica – celosvětová prezentace prací.

– Časopis přihlášen do Web of Science ISI (získání impact
faktoru), každé nové číslo je okamžitě odesíláno na tuto
instituci, v současné době probíhá evaluace, zprávu
o výsledku evaluace lze očekávat do konce roku 2007.

7) Informace o stavu distribuce na Slovensku (prof.
Makai)

Na Slovensku probíhá i nadále snaha distribuce časopisu
ACTA a získání většího počtu předplatitelů. Přihlásit se lze
např. přes elektronickou přihlášku stejně jako i v minulém
roce. Stále je vyvíjena snaha doporučovat, aby lékaři odebí-
rali časopis. Prof. Čech a doc. Krbec upozornili, že je nutno
zvýšit publikační činnost slovenské strany (pouze jedna prá-
ce v roce 2006).

8) Zahradníčkova cena za rok 2006 – návrh komise

Členové: prof. Čech, prof. Sosna, prof. Matějovský, prof.
Koudela, prof. Makai, doc. Kokavec; proběhl návrh na roz-
šíření komise o prof. Wendscheho. Hlasování komise bude
korespondenční, každý člen navrhne 3 práce s ohodnocením
1–3 body. Nejlepší práce bude vyhodnocena v co nejbližším
termínu. Předání ceny se plánuje na Národním kongresu
ČSOT v Brně.

9) Návrh na úpravu složení redakční rady

Novým členem redakční rady byl navržen doc. MUDr. David
Pokorný, Ph.D. z Ortopedické kliniky 1. LFUK v Praze.
Jméno každého člena by se mělo alespoň jednou v roce obje-
vit v časopise ACTA.
Žádné další návrhy na nové členy nepadly. Z pléna vzešel
dotaz neomluveným nezúčastněným členům, zda chtějí
i nadále setrvat v redakční radě časopisu ACTA. Řešení pro-
blému je delikátní.

10) Různé

V diskusi uvedl prof. Janeček, že každý přednosta kliniky by
si měl ověřit, zda mají práce vycházející z jeho pracoviště
uvedeny vzájemné citace článků uveřejněných v časopise
ACTA, dále navrhl do komise pro udílení Zahradníčkovy
ceny prof. Wendscheho za obor traumatologie.
Doc. Krbec a prof. Čech vznesli návrh o možném formálním
připojení České spondylochirurgické společnosti k Actům,
zda a o možné formě se debatovalo. Proběhla živá diskuse na
toto téma s různými návrhy, nepadlo žádné zásadní rozhod-
nutí. Řešení je v kompetenci výboru ČSOT.

11) Závěr

Členové redakční rady by měli vyvíjet aktivitu usilující
o zkvalitnění časopisu po všech stránkách. Klást důraz na
recenze a uvádění citací článků z ACT za poslední dva roky.
Práce, které odcházejí z pracovišť recenzenta by měly být
zpracovány zcela bezchybně dle pokynů pro autory.
Je třeba se zaměřit na složení redakční rady. Někteří členové
se neúčastnili opakovaně zasedání. Není známo, zda chtějí
i nadále setrvat v redakční radě časopisu ACTA. Prof. Čech
zdůraznil, že je to velmi citlivá záležitost.

Prof. Čech poděkoval všem členům za účast, vyjádřil potě-
šení nad dobrou spoluprací s nakladatelstvím Galén a popřál
všem šťastný návrat.

Prof. MUDr. O. Čech, DrSc. Doc. MUDr. Martin Krbec, CSc.
vedoucí redaktor vědecký sekretář

Přílohy:
– souhrnné počty publikovaných prací, str. 362,
– žádost o recenzní posudek, str. 363,
– nový recenzní formulář, str. 364.
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Příloha 1

Počet prací v časopisu ACTA za rok 2006

Pracoviště Původní Kazuis- Souborný Doško- Celkem
práce tika referát lování

1. Ortopedická kl., 1. LF UK, Motol 3 1 4

Ortopedická kl. Dětí a dospělých, 2. LF UK a FN Motol, Praha 2 2

Spondylochirurgické oddělení, FN Motol, Praha 2 1 3

Ortopedická kl. IPVZ a 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha 1 1

Anatomický ústav 3. LF UK, Praha 1 1

Centrum pro integrované studium pánve, 3. LF UK, Praha 1 1 2

I. Ortopedická klinika LF MU, FN u Sv. Anny, Brno 1 1 2

Klinika traumatologie LF MU, Úrazová nemocnice Brno 1 1

Klinika dětské radiologie FN Brno 1 1 2

Klinika dětské chir., ortop. a traumat., FN Brno 1 1

Ortopedické oddělení, Nemocnice Pelhřimov 1 1

Ortopedické odd., Krajská nemocnice Liberec 1 1

Ortopedicko-úrazové odd., Nemocnice Kladno 1 1

Klinika dr. Pírky, s. r. o., Mladá Boleslav 1 1

Neurocentrum, Krajská nemocnice Liberec 1 1

Ortopedické odd. FNsP Ostrava-Poruba 1 1

Ortopedicko-traumatologické odd. Slezské nemocnice, Opava 1 1

Ortopedická kl., LF UK a FN Hradec Králové 3 3

Radiodiagnostická klinika LF UK a FN Plzeň 1 1 2

Klinika ortop. a traum. pohyb. ústrojí FN Plzeň 1 1

Ortopedická kl. LF UP a FN Olomouc 3 1 4

Katedra Fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury, Olomouc 1 1

Ortopedické odd., Nemocnice České Budějovice, a. s. 3 3

Ortopedicko-traumatologické odd. Nemocnice Znojmo 1 1

Slovenská republika

Klinika úrazovej chirurgie SZU a FNsP, Bratislava-Kramáre 1 1

Ostatní ZAHRANIČNÍ

The John Charnley Research Institute, Wrightington Hospital, 
Nr. Wigan, U. K. 1 1

Surgical Clinic, Sectin Traumatology, Academisch medish 
Centrum, Amsterdam, Netherlands 1 1

Department of ortopaedic Surgery, School of Medicine 
University of Zagreb, Croatia 1 1

Department of Orthopaedics, University of Miami Medical 
School, Miami, USA 1 1

Department of Ortopaedic and Trauma Surgery, University 
of Freiburg Medical center, Germany 2 1 1 4

BG Trauma Center, University of Tuebingen, Germany 1 1

Department of Traumatology, Wilhelmineuspital der Stadt 
Wien, Austria 1 1

Celkem 35 5 9 3 52
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Příloha 2

ŽÁDOST O RECENZNÍ POSUDEK rukopis č.:

Určení typu práce musí být jednoznačné a nelze jednotli-
vé typy směšovat. Například krátké vysvětlení osobního
názoru v Diskusi Původní práce je možné, ale Diskuse Původ-
ní práce má být zaměřená především na hodnocení dosaže-
ných výsledků. Dlouhé texty vysvětlující stanoviska z litera-
tury či osobní zkušenost nepatří do Původní práce, spíše do
Přehledných článků a Doškolovacích článků.

Struktura rukopisu

1. Strukturovaný abstrakt
Je psaný stejným jazykem jako text rukopisu. Případný pře-
klad do angličtiny zajistí redakce. U původních prací má
následující strukturu: Úvod, Materiál a metody, Výsledky,
Diskuse, Závěr. U kazuistik abstrakt obsahuje dva odstavce:
krátký úvod a základní charakteristiku kazuistiky. U přehled-
ných článků je abstrakt rozdělen do tří odstavců: úvod, cha-
rakteristika problematiky a závěr ve smyslu poselství pro čte-
náře.

2. Text práce
Původní práce má tyto části:
Úvod. Stručné a jasné pojmenování problému včetně odvolá-
ní se na základní recentní literaturu a formulování cíle práce
či pracovní hypotézy.
Materiál a metody. Popisuje základní demografické údaje
o sledovaném souboru (pouze velikost souboru, počet mužů
a žen, případně věk – průměrný a jeho rozmezí... všechny
ostatní údaje o souboru většinou patří do Výsledků!!!), pře-
hled použitých metod (včetně operačních přístupů a techni-
ky), trvání studie a její design (prospektivní, retrospektivní...),
způsob hodnocení (kontroly a skórovací systémy) a použité
statistické metody. Rovněž v této části může být citace (např.
operačního přístupu nebo skórovacího systému).
Výsledky. Přesně a detailně uvádí získaná data s odkazem na
obrázky a tabulky. V žádném případě sem nepatří citace!
Diskuse. Je stručná. Konfrontuje získané výsledky s výsled-
ky podobných studií, které jsou citovány. Hodnotí, zda cíle
vytýčené v úvodu práce byly studií naplněny.
Závěr. Krátké a výstižné shrnutí s jasně formulovanými výstu-
py pro praxi. Ne citace!!! Poselství /message/.

Kazuistika má tyto části:
Úvod. Stručné a jasné pojmenování problému včetně odvolá-
ní se na základní recentní literaturu a formulování cíle práce.
Popis případu. Jsou uvedeny všechny zásadní údaje týkající
se popisovaného případu od anamnézy, přes klinický nález,
výsledky laboratorního vyšetření, popis nálezů zobrazovacích
technik, terapeutický postup, výsledek. Jednotlivé popisy mají
odkazy na obrázky. Sem nepatří citace!
Diskuse. Je stručná. Konfrontuje vlastní kazuistiku s podob-
nými kazuistikami jiných autorů, které jsou citovány. Závě-
rečný odstavec Diskuse shrnuje nejdůležitější aspekty práce
(opět již bez citace!!!).

Přehledný článek má volnou strukturu, kde v úvodních odstav-
cích je vymezení problému a v závěrečných formulováno
poselství práce. Citace mohou být kdekoli, kromě závěrečné-
ho poselství.

3. Literatura
Je řazena na následující straně po ukončení textu práce. Jed-
notlivé tituly jsou uvedeny v abecedním pořadí uspořádaném

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE
ET TRAUMATOLOGIAE ČECHOSLOVACA

Časopis vydává Česká společnost pro ortopedii
a traumatologii a Slovenská ortopedická a traumato-
logická spoločnosť

Prof. MUDr. Oldřich Čech, DrSc., vedoucí redaktor
Fax: 420 266 610 192
Doc. MUDr. Martin Krbec, CSc., vědecký sekretář
Tel.: 420 532 232 704

Kontaktní adresa:

Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Fax: 420 266 610 192
e-mail: prof.o.cech@atlas.cz

Recenzentovi: .......................................................................

Vážený pane kolego, vážená paní kolegyně, Datum:

Na doporučení členů redakční rady časopisu Acta Chir. ort-
hop. Traum. čech. si Vás jako renomovaného odborníka
v příslušné problematice dovoluji požádat o vypracování
recenzního posudku na přiloženou práci. Současně Vás
žádám, abyste v zájmu potřeb vědecké komunity a odborné
veřejnosti odeslal vypracovaný posudek do 1 měsíce od data
obdržení rukopisu. Pokud tak nemůžete učinit, odešlete ruko-
pis neprodleně zpět redakci.

Z důvodů dodržení jednotného schématu prací žádá Redakč-
ní rada časopisu „Acta“ recenzenty o dodržení následují-
cích zásad (práce neodpovídající těmto zásadám by neměl
recenzent doporučit k publikování v „Actech“ a měl by
je vrátit k přepracování):

Typy prací

1. Původní práce je určená k prezentaci výsledků vlastních
klinických souborů nebo výzkumných studií.

2. Kazuistika je určená k prezentaci pacientů s raritní diag-
nózou a prezentaci zajímavých či neobvyklých léčebných
postupů.

3. Přehledný článek (souborný referát) nebo Doškolovací
článek je napsán vyzvaným odborníkem na žádost
Redakční rady, má charakter široce koncipovaného sou-
časného pohledu na konkrétní problematiku nebo charak-
ter doškolovací. Obvykle neobsahuje hodnocení vlastního
klinického souboru.

4. Dopisy editorovi, redakční radou vyžádané Recenze knih
nebo Informace o významných mezinárodních kongre-
sech, zásadní informace ze života České společnosti pro
ortopedii a traumatologii a Slovenské ortopedicko-trau-
matologické spoločnosti, jejichž oficiálním orgánem je
časopis „Acta“.
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Příloha 3

ŽÁDOST O RECENZNÍ POSUDEK rukopis č.:

Uvedený Recenzní posudek je důvěrný a bude sdělen auto-
rům anonymně. Do Komentáře recenzenta uveďte konkrét-
ní připomínky pro autory, rozveďte případné nedostatky.
Pokud je práce publikovatelná, buďte maximálně konstruk-
tivní a navrhněte, jakým způsobem zlepšit kvalitu práce.
Pokud si přejete, aby Komentář recenzenta nebyl autorům
odeslán, označte výrazně v záhlaví.

Stupnice hodnocení (0 = nedovedu posoudit; 1 = nepřijatel-
ný/nesprávný/chybní; 2 = přijatelný,; 3 = výborný/správný)

Jednotlivé položky hodnoťte s ohledem na konkrétní poža-
davky ACT uvedené v pokynech pro autory

364/ ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE
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podle příjmení prvního z autorů. Vždy je nutné uvést všech-
ny autory citované práce.

4. Tabulky
Tabulky musí být jednoduché a srozumitelné. Jsou číslovány
podle výskytu v textu. Umístění tabulek patří v zásadě pouze
do Výsledků, zcela výjimečně mohou být v Metodě či Dis-
kusi (mají-li v těchto částech vysvětlující charakter). V textu
rukopisu jsou uvedeny za literaturou a začínají na následují-
cí straně. Číslo tabulky a její název jsou uvedeny nad tabul-
kou, případné vysvětlivky pod tabulkou.

5. Obrázky
Číslování obrázků je podle jejich výskytu v textu. Umístění
obrázku patří do Výsledků, ale mohou být i v Metodě (ope-
rační přístup, implantát, technika) či Diskusi (nějaký kon-
krétní rtg snímek, který cosi v Diskusi vysvětluje). Legenda
k obrázkům je uvedena na poslední straně textu rukopisu.

Recenzent je povinen vyhotovit recenzi do 4 týdnů od
doručení práce. V případě, že nebude schopen dodržet ter-
mín, je potřeba, aby práci neprodleně vrátil vedoucímu
redaktorovi.

Prof. MUDr. O. Čech, DrSc.

1. dodržení formálního členění práce
2. přítomnost a věcná správnost abstraktu 

nebo souhrnu
3. úprava: předepsané členění na listech, 

řádkování, pravopis
4. literární odkazy a citace: musí odpovídat 

„křížová zkouška“ – tj. počet citací v textu 
musí odpovídat počtu literárních odkazů 
v seznamu a naopak, každá citace musí mít 
odkaz v textu)

5. seznam literatury musí být přesně podle 
pokynů pro autory

Formální úroveň

1. aktuálnost a originalitu tématu
2. adekvátnost členění textu v příslušných 

kapitolách
3. metodu zpracování (počet případů, četnost 

souboru vzhledem k tématu)
4. numerické resp. statistické zpracování
5. validitu závěrů a přínos pro praxi

Obsahová stránka

1. abstrakt má správnou strukturu
2. obsah podkapitol je adekvátní
3. délka abstraktu je přiměřená
4. abstrakt neobsahuje balast

Abstrakt

1. obrazová dokumentace je kvalitní 
z hlediska rozlišení a možnosti tisku 
(subjektivně)

2. obrazová dokumentace je výstižná 
a přehledná

3. počet obrázků a grafů je adekvátní nebo 
neadekvátní (příliš vysoký)

Obrazová dokumentace a grafika

DOPORUČENÍ (zaškrtněte platnou větu)

Práce je vhodná k publikaci bez přepracování.
Práce vyžaduje malé úpravy, podléhající kontrole redakční
rady.
Práce vyžaduje podstatné úpravy, podléhající nové recenzi
(souhlasím s recenzováním opravené verze ano–ne)
Práce není vhodná pro publikaci v Actech

Označení stupně publikační priority (označte skóre pomo-
cí «x»)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 = Neobsahuje novou informaci, má omezený význam pro
obor
10 = Prioritní informace, velmi významná pro obor

ACTA CHIRURGIAE ORTHOPAEDICAE ET
TRAUMATOLOGIAE ČECHOSLOVACA

Komentář recenzenta
(Určeno autorům a dalším recenzentům)

Rukopis č.:

(Pokračuje na dalším listě, pokud je třeba)
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Ralf Loddenkemper-Preis 2008

Der Stiftungsrat der Ralf Loddenkemperstiftung hat entschieden den jährlichen Preis

in Höhe bis zu maximal 30 000,- CHF

in Zukunft für wissenschaftliche Projekte auszurichten, die einen klinischen Fortschritt im Bere-
ich der Unfallchirurgie des Kindes- und Jugendalters bewirken. Insbesondere sollen wissenschaftli-
che Projekte, die sich der Prävention von Unfällen mit schwerwiegenden Folgen widmen, sowie sol-
che, die aus dem Bereich der experimentellen und klinischen Grundlagenforschung (EBM, Effizienz)
des wachsenden Bewegungsapparates in Bezug auf das Trauma stammen, berücksichtigt werden.

Der Preis wird grundsätzlich jährlich von der Sektion Kinder-Traumatologie der Deutschen Gesells-
chaft für Unfallchirurgie (DGU) sowie der Vereinigung für Kinder-Orthopädie (VKO) an ihrer geme-
insamen Jahrestagung überreicht. Wird ein Projekt mit dem Preis ausgezeichnet, so wird mit der Ver-
leihung die Hälfte – des dem Projekt entsprechenden Preises – zur Verfügung gestellt, bei erfolgreicher
Vollendung des Projektes, die restliche Hälfte.

Preisträger können sämtliche Grundlagenforscher oder Kliniker sein, die an europäischen Klini-
ken oder Forschungsinstituten tätig sind. Es besteht keine Altersbegrenzung.

Die Projekte sind in ihrem Umfang nicht begrenzt. Einreichungstermin für die Verleihung im Jahr
2008 ist der 31. Dezember 2007.

Die Projekte sind in deutscher oder englischer Sprache in 5-facher Anfertigung einzureichen an:

Prof. em. Dr. med. Lutz von Laer
ehem. Leitender Arzt
Traumatologische Abteilung der
Orthopädischen Universitätskinderklinik beider Basel UKBB
Burgstrasse 12
CH-4125 Riehen/Basel

www.ralfloddenkemper-stiftung.com

UPOZORNĚNÍ

Práce Osteosyntéza zlomenin horního konce a diafýzy femuru pomocí PFN-long (Acta Chir. orthop.
Traum. čech. 2/2007, s. 91–98) autorů T. Pavelky, P. Houčka, M. Linharta a J. Matějovského byla
podpořena grantem č. NR 8853-4/2006 IGA MZ ČR.
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