Osteologický bulletin
Pokyny pro autory
Profil časopisu:
OSTEOLOGICKÝ BULLETIN je periodikum, zabývající se klinickou a laboratorní
problematikou kostního metabolismu v celé šíři, jak ve vlastních základních, ale i hraničních
lékařských, případně, pokud je třeba, i v nelékařských oborech. Přednost se dává informacím
s praktickým výstupem.
Zásady vztahu mezi autory a redakcí:
Redakce přijímá příspěvky v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině, které odpovídají
odbornému profilu časopisu. Kromě zpráv a společenské rubriky jsou všechny přijaté
příspěvky podrobeny nezávislé recenzi minimálně dvěma recenzenty, přičemž se zachovává
oboustranná anonymita. O výsledcích recenzního řízení je autor zpraven dopisem redakce
současně s názorem redakce na konečnou úpravu článku nejpozději do 2 měsíců od doručení
příspěvku. Redakce si vyhrazuje právo provádět drobné stylistické úpravy textu a upravovat
pravopis podle progresivní verze. Redakce ve vlastní režii doplní překlad názvu a souhrnu
příspěvku do angličtiny, pokud autor tyto podklady nedodá v potřebné kvalitě sám.
Před definitivním odevzdáním do tisku bude autorovi (hlavnímu autorovi) zaslán
provizorní výtisk práce k autorské korektuře. Při autorské korektuře nelze bez předchozí
dohody s redakcí provádět změny textu v rozsahu větším než 5 řádků. Užívejte obvyklých
korektorských značek. Korekturu odešlete neprodleně zpět, nedostane-li ji redakce do
5 pracovních dnů od odeslání, bude to považovat za souhlas autora s textem (je možné použít
i faxu nebo e-mailu s naskenovanou přílohou).
Uveřejněná práce se stává majetkem časopisu a přetisknout její část, přesahující rozsah
abstraktu nebo použít obrázek v jiné publikaci lze jen se souhlasem vydavatele. Rukopis se
archivuje v redakci; autorům se vrací jen, byl-li odmítnut nebo na zvláštní vyžádání.
Zasílání rukopisů:
Všechny rukopisy zasílejte výhradně na dále uvedenou adresu redakce, a to zásadně ve dvojí
formě:
a) jeden kompletní výtisk s veškerou obrazovou dokumentací, opatřený titulní stranou
s podpisem hlavního autora,
b) text rukopisu v elektronické podobě (CD) včetně titulní strany (viz dále, samozřejmě bez
autentického podpisu) spolu s tabulkami, grafy a schématy, pokud byly vyrobeny pomocí
počítačového programu. Tabulky, grafy, obrázky a schémata připojte jako samostatné soubory
mimo textový soubor. Velmi tím usnadníte konečné zpracování.
Titulní strana obsahuje :
a) Název práce, který musí být stručný a výstižný, musí odpovídat skutečnému obsahu sdělení
a bez použití zkratek,
b) Typ sdělení (viz níže),

c) Jména autora a spoluautorů ve zkrácené podobě bez titulů (J. Xyz, B. Yxz,...), s odkazy
na názvy jejich pracovišť,
d) V samostatném odstavci celá jména autorů a spoluautorů včetně titulů a vědeckých
hodností. Názvy pracovišť, na něž se u jmen odkazuje.
e) U prvního (hlavního) autora bude uvedena úplná kontaktní adresa pro další styk s redakcí
včetně e-mailové adresy.
f) U prvního (hlavního) autora uveďte rovněž telefonní, případně faxové spojení.
g) Prohlášení, že zaslaný text je určen pro otištění v časopise Osteologický bulletin a nebyl,
ani nebude, jinde publikován a klauzuli, že spoluautoři souhlasí s textem zaslaného sdělení a s
uveřejněním v tomto časopise.
h) U původních a přehledných prací a u krátkých sdělení připojí autor prohlášení (a to i v
negativním případě) o sponzorování či střetu zájmů; je-li práce sponzorována (grantem, jinou
organizací, výrobcem apod.), nebo dochází-li ke střetu zájmů (např. autor je přímo či nepřímo
zainteresován na výsledcích výroby či prodeje, je majitelem popisovaného patentu a p.), musí
být tato skutečnost v závěru sdělení uvedena.
i) U klinických studií připojí autor čestné prohlášení, že studie byla před zahájením schválena
místně příslušnou etickou komisí. Prováděly-li se pokusy na zvířatech, vyžaduje se
prohlášení, že byly dodrženy ústavní nebo národní předpisy a směrnice pro chov a
experimentální užití zvířat.
j) Pod prohlášením (body g,h,i), opatřeným datem, je třeba vlastnoruční podpis hlavního
autora.
k) Redakce netrvá na „imprimatur“ přednosty pracoviště autora/autorů.
Typy sdělení:
Každý příspěvek musí být samotnými autory označen jako jedna z následujících variant;
podle tohoto zařazení bude v redakci posuzován, v nejasných případech bude konečné
zařazení provedeno po dohodě redakce s autorem. Má-li předkládaná práce atypické
charakteristiky, je vhodné kontaktovat předem redakci Osteologického bulletinu,
(redakce@trios.cz).
1. Úvodník (Editorial)
Stručná charakteristika konkrétního aktuálního problému z pera erudovaného odborníka,
zkušeného a známého autora. Nejčastěji se týká článku či skupiny článků k určité
problematice publikovaných ve stejném čísle Osteologického bulletinu. Editorial je
zadáván redakční radou konkrétnímu autorovi.
2. Původní práce (Original article)
Práce obsahuje výsledky vlastního laboratorního, klinického nebo epidemiologického
výzkumu. Obvyklý rozsah 8-16 normostran; souhrnný počet tabulek, grafů a obrázků 2-10;
literárních odkazů 10-30. Souhrn v rozsahu 10-20 řádků musí být strukturovaný, tj. dělený
na oddíly: Cíl práce -Materiál a metody – Výsledky – Závěr. Vlastní text se dělí na Úvod –
Materiál a metody – Výsledky – Diskuzi – Závěr.
Úvod slouží k základnímu seznámení s problematikou, popř. důvody, které vedly autora
k vytvoření práce. Uvádí hypotézu, která má být potvrzena či vyvrácena.
Soubor pacientů, materiál a metody (v experimentálních pracích pouze Materiál
a metody). Toto je část, která by měla přinést základní informace o hlavních
charakteristikách souborů pacientů, v případě experimentální či teoretické studie také

o materiálu, který autor hodnotil. Při popisu metody je třeba přesně popsat postup a nedílnou
součástí této pasáže je i způsob statistického hodnocení.
Výsledky. Tato část původní práce musí obsahovat fakta zjištěná studií, tj. odpovědi
na otázky položené v předchozí části (Materiál, metody). Do této části nepatří interpretace
získaných výsledků ani diskuse k nim. Grafické znázornění výsledků je vítáno. Výsledky
uvedené v grafické podobě či v tabulkách by neměly být opakovány v textu.
Diskuze slouží k rozboru dosažených výsledků a k jejich srovnání s pracemi jiných autorů
zabývajícími se stejnou problematikou. Údaje uvedené v části Úvod by se neměly v diskuzi
opakovat. Je nutno odlišit logická vysvětlení výsledků od extrapolací či hypotéz založených
na získaných výsledcích.
Závěr. Shrnuje význam studie a vyjadřuje, zda bylo dosaženo cílů uvedených v úvodu, resp.
zda byla potvrzena původní hypotéza. Závěrečné shrnutí může být též součástí Diskuze.
Původní práce prochází recenzním řízením.
3. Přehledná práce (Review article)
Tato sdělení podávají přehled současných znalostí o určité problematice. V přístupu k tématu
musí být patrný osobní názor autora, který musí být jasně oddělen od objektivního výkladu.
Obvyklý rozsah 10-20 normostran; souhrnný počet tabulek, grafů a obrázků 2-10; literárních
odkazů 20-50, přičemž alespoň 50 % z nich není starší než 3 roky. Souhrn v rozsahu 10-20
řádků musí být výstižný a obsahovat nejdůležitější myšlenky textu. Prochází recenzním
řízením.
4. Krátké sdělení (Short communication)
Může se jednat o kazuistiku či jiné zajímavé pozorování z klinické či laboratorní praxe,
výsledky pilotní studie, kritický souhrn poznatků o málo známém problému a podobné.
Obvyklý rozsah 3-6 normostran; souhrnný počet tabulek, grafů a obrázků 1-4; literárních
odkazů 10-15. Souhrn i v tomto případě musí být výstižný v rozsahu 5-10 řádků. Vlastní text
obsahuje úvodní část, vlastní pozorování, diskusi a závěr. Prochází recenzním řízením.
5. Dopis redakci (Letter-to-the-editor)
Subjektivní názor čtenáře na určitý odborný problém, komentář či polemika k dříve
otištěnému sdělení a podobně. Rozsah 1-5 normostran, včetně eventuálních tabulek, grafů,
obrázků a literárních odkazů. Maximálně 10 literárních odkazů. Žádný souhrn. Text prochází
recenzním řízením, redakce nemusí sdílet stanovisko autora.
6. Zpráva (Report)
Zpráva z kongresu, ze zahraničního pobytu a z významných jednání, apod. Redakce přijímá
taková sdělení, zabývají-li se jasně definovanou a pro naše obory relevantní problematikou.
U zprávy z kongresu se zpravidla jedná o jedno téma, jehož prezentaci autor podrobně
zpracuje a případně i komentuje. Naopak není žádoucí uvádět výčet přednášek či událostí
a o každé z nich se zmínit jednou větou. Rozsah je 1-5 normostran, výjimečně po dohodě
s redakcí více. Žádný souhrn. Text neprochází recenzním řízením.
7. Recenze knihy (Book review)

Recenze knihy nebo skript vydaných v ČR nebo SR, které pojednávají o problematice
kostního a minerálního metabolizmu. Kritické pojetí je žádoucí. Rozsah 1-2 normostrany.
8. Oznámení (Announcement)
Informace o události, jednání či rozhodnutí, které jsou významné pro čtenářskou odbornou
komunitu a/nebo mají nadčasový charakter.
V případech hodných zřetele může být použit i jiný typ sdělení.
Součástí časopisu je též „Informační příloha ", která je určena k informacím čtenářské obce
o termínech mezinárodních a domácích odborných akcí (kongresový kalendář), o práci
garantujících odborných společností, doškolovacích akcích a o významných jednáních s úřady
a pojišťovnami. Přispěvatelé do této přílohy nechť kontaktují redakci Osteologického
Bulletinu, (redakce@trios.cz).
Formální náležitosti příspěvků:
Rozsah rukopisu je určen typem sdělení (viz výše). Při úpravě na normostrany se text
formátuje tak, aby na stranu formátu A4 vycházelo přibližně 60 úhozů na řádek a 30 řádek
na stránku. Stránky je třeba číslovat.
Každý graf, schéma, tabulka, vzorec či obrázek musí být připojen na zvláštním listě, na rubu
s uvedením prvního autora a názvu práce. V textu je třeba označit místa, kam mají být
příslušné tabulky, grafy či obrázky umístěny. Každá příloha (tabulka, graf, schéma) má být
srozumitelná sama o sobě, bez čtení textu. Jsou-li v ní uvedeny zkratky, které se běžně
nepoužívají, musí být připojeny vysvětlivky. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout rozsáhlé
nepřehledné tabulky, stejně jako tabulky v počtu, nepřiměřeném k rozsahu a obsahu textu.
Výsledky vyšetření v číselné podobě uvádějte v jednotkách SI normy, pouze hodnoty pulzu,
teploty a krevního tlaku je možné uvádět v konvenčních jednotkách.
K počítačové tvorbě textu, tabulek a grafů lze použít kterýkoliv běžný textový a tabulkový
editor; používejte přitom běžných typů písma a před odesláním zkontrolujte vytisknutím
zkušební stránky, souhlasí-li písmo na obrazovce s interpretací písma tiskárnou. Pokud by byl
autor nucen příspěvek vytvořit v méně běžném či neobvyklém počítačovém programu (např.
na bázi MacOs či Unix), doporučuje se toto předem s redakcí konzultovat (redakce@trios.cz)
U grafů je vhodné dodat redakci i výchozí údaje ve formě tabulky; umožní to znovu vytvořit
graf způsobem vyhovujícím technologii přípravy časopisu pro tisk. V technicky složitých či
nejasných případech konzultujte grafické studio (Mgr. Fučík, pfck@bohem-net.cz).
Je-li k rukopisu připojena obrazová dokumentace, je nejvhodnější použít originální fotografie,
pérovky nebo diapozitivy (uveďte vždy jméno autora snímku, obrázku apod.) Připomínáme,
že s výjimkou obálky se veškeré ilustrace tisknou černobíle (ve stupních šedi), pro lepší
výsledek jsou však s výhodou jako vstupní informace zpracovávány barevné podklady.
Fotografie i další ilustrace lze dodat i v elektronické podobě. Před jejich zasláním však
doporučujeme konzultovat s grafickým studiem, připravujícím časopis pro tisk (viz výše)
zejména charakter zpracovávaných podkladů, způsob přípravy dat, rozměry ilustrace, barevný
prostor, rozlišení, formát dat, velikost souboru, metodu ev. komprimace a způsob zaslání.
Zásadně nevhodná forma pro obrazovou i jinou dokumentaci jsou prezentace ve formátu MS
PowerPoint nebo z podobných programů.

Zařadí-li autor do rukopisu jakoukoliv dokumentaci nebo významnou partii textu, převzatou
z jiné publikace, musí být pramen výslovně uveden a předložen písemný souhlas autora
a vydavatele původního pramene. Je výhradně záležitostí autora opatřit si potřebný souhlas
a autor za to nese právní odpovědnost. Nejasnosti v tomto ohledu mohou být důvodem
k odmítnutí práce.
Použije-li autor v textu zkratky, musí být příslušné výrazy poprvé použity v plném znění
a následovány zkratkou uvedenou v závorce. Obsahuje-li text zkratek více, je alternativní
možnost připojit jako zvláštní přílohu seznam použitých zkratek.
Názvy léků se uvádějí v generické formě; pouze v případě, chtějí-li autoři z jakéhokoliv
důvodu zdůraznit, že šlo o konkrétní přípravek (např. při popisu nežádoucích účinků), uvede
se kromě generického názvu též firemní označení a jméno výrobce.
Názvy mikroorganismů se píší kurzívou, podle platného taxonomického zařazení. Poprvé
uváděný název mikroorganismu musí být uveden v nezkrácené podobě (Staphylococcus
aureus), při jeho opakování se použije zkrácená forma (S. aureus).
Sdělení (platí pro klinické i laboratorní práce, pro psaný text, tabulky i obrazovou část) nesmí
porušit anonymitu pacienta. Neuvádějte proto v textu jména ani iniciály nemocných,
nemocniční a protokolová čísla apod.

Literární odkazy
mají být číslovány v pořadí, v němž byly uvedeny poprvé v textu. Odkazy se udávají pomocí
arabských číslic v hranaté závorce. Citace obsahuje:
a) příjmení a zkratky jmen všech autorů (citační ohlas!)
b) plný název a případně podnázev práce v jazyce originálu
c) standardním způsobem zkrácený název časopisu, rok, svazek a stránkový rozsah. Iniciály
prvních jmen autorů a zkratky názvu časopisu se píší bez teček, za znaky oddělujícími
rok, ročník a stránky se nedělá mezera.
d) při úpravě citací jednotlivých typů dokumentů se řiďte následujícími příklady:
Standardní článek v časopisu:
Epstein S, Inzerillo AM, Caminis J, Zaidi M. Disorders associated with acute rapid and severe
bone loss. J Bone Miner Res 2003;18:2083-2094.
Článek v supplementu časopisu: Frumin AM. Functional asplenia. Blood 1979;54, Suppl
1:26-37.
Monografie (kniha): Wilson SJ. Blood cultures. 3rd ed. New York, Churchill Livingstone,
1992:984.
Kapitola v knize: Leary ET. C-telopeptides. In:Eastell R, Baumann M, Hoyle NR, Wieczorek
L, eds:Bone Markers. Biochemical and Clinical Perspectives. London, Martin Dunitz,
2001:39-48
Článek ve sborníku:Winterpacht A. Gene defects in chondrodysplasias. In: Schonau E, ed:
Paediatric Osteology. New developments in diagnostics and therapy. Proceedings of the First

international workshop on paediatric osteology, 5-7 October 1995, Cologne, Germany.
Amsterdam, Elsevier Science, 1996:43-52.
Články z počítačových sítí: Pro citace informací získaných on-line z Internetu nebo nejsou
pravidla sjednocená. Pokud jsou údaje dostupné, uvedou se v pořadí - autor - název - pramen
(vč. přístupové adresy (URL), resp emailové adresy autora) - datum vydání či zachycení,
případně identifikační číslo, jde-li o příspěvek z diskusní skupiny nebo je-li výslovně
uvedeno. Některé prameny způsob citace doporučují, v takovém případě se řiďte tímto
doporučením.
Příspěvky zasílejte na adresu:
Redakce časopisu Osteologický Bulletin
TRIOS, s. r. o.
Zakouřilova 142
149 00 Praha 4 – Chodov
sabina.j@email.cz , (redakce@trios.cz)
mobil: 605/ 159 450 – Mgr. Sabina Janovicová
telefon: 267 912 030
fax.: 267 915 563

