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Pokyny pro autory Instructions for Authors
Cílem časopisu ORTODONCIE je informovat členy České ortodon-

tické společnosti a ostatní ortodontickou a stomatologickou veřejnost
o dění v odborné společnosti, o vývoji v ortodoncii a příbuzných ob-
orech, poskytovat materiály pro postgraduální a celoživotní vzdělá-
vání specialistů v oboru ortodoncie a informovat o odborných a školi-
cích akcích. Časopis je vydáván v českém jazyce, odborné práce dvoj-
jazyčně v českém/slovenském a anglickém jazyce.

Příspěvky v časopise se řadí do těchto rubrik:
1. Zprávy z výboru České ortodontické společnosti;
2. Zajímavosti v ortodoncii (zprávy o proběhlých odborných a školi-

cích akcích, zprávy z kongresů a cest, diskusní a polemické pří-
spěvky);

3. Odborné práce (původní práce, souborné referáty, předběžná sdě-
lení, kazuistiky);

4. Ze zahraničních časopisů (referáty z časopisů)
5. Recenze (odborných knih a atestačních prací);
6. Informace;
7. Společenská rubrika.

Příspěvky se zasílajítištěné formě ve formátu A4 a současně v elek-
tronické formě na disketě psané v textovém editoru obvyklého typu
(Word) v souladu s novými pravidly českého nebo slovenského pravo-
pisu a americkým standardem anglického pravopisu jednotně v celém
sdělení. Fotografie musí být uloženy ve formátu TIFF nebo JPG. Ta-
bulky, grafy a texty v obrázcích se publikují v anglickém jazyku. Práce
zaslané redakci musí být formulovány s konečnou platností.

Požadavky na odborné práce. Redakce přijímá práce, které ne-
byly a nebudou zadány jinému periodiku, vyhovují po stránce od-
borné a mají odpovídající úroveň metodologického a statistického
zpracování. Publikovánívýsledků klinických aexperimentálních (po-
kusy na zvířatech) výzkumů předpokládá, že byly dodrženy příslušné
etické zásady, zejména principy Helsinské deklarace a souhlas
etické komise. Materiály převzaté z jiných pramenů musí být do-
plněny písemným souhlasem držitele autorských práv, který svoluje
k reprodukci. Redakčnírada nevyžaduje imprimaturvedoucího pra-
coviště. Za úroveň sdělení odpovídají autoři. Práce mohou být v če-
ském, slovenském nebo anglickém jazyce. Překlad do anglického
jazyka zajišťuje redakce. V zájmu zvýšení kvality překladu do anglič-
tiny redakce doporučuje speciální anglické odborné výrazy uvést
v příloze.

Na titulní straně se uvádí: název práce, celá jména autorů včetně
titulů, název asídlo pracoviště, odkud práce vychází, event. poznámka
o případné předchozí publikaci ve formě přednášky.

Souhrn se píše na samostatné stránce v délce do 15 řádek. Souhrn
obsahuje: cíl práce, konkrétní údaje o metodice a výsledcích a zásadní
závěry. Souhrn se píše ve třetí osobě, slova se nezkracují. Na zvláštním
řádku se uvádí 2-5 klíčových slov.

Vlastní text je u původních prací zpravidla rozdělen na úvod, mate-
riál (nebo soubor) a metodiku, výsledky, diskusi a závěr. Členěníostat-
ních odborných prací se řídí povahou sdělení.

Literatura: citace se řadí a číslují podle pořadí výskytu v textu. Po-
řadové číslo citace se v textu uvádí v hranatých závorkách, např. [1].
Cituje se podle ČSN ISO 690 „Bibliografické citace" a ČSN ISO4„Pra-
vidlazkracováníslovz názvů a názvů dokumentů", s přihlédnutím k Pří-
loze k ČSN 01 0196 „Seznam zkratek... v názvech periodik". Příklady
typů citací:

a) citace jednosvazkového díla:
1. Proffit, W.R.; Fields, H.W.: Contemporaryorthodontics. 2nded., St.

Louis: Mosby, 1993.
b) citace příspěvku ze sborníku nebo monografie:

2. Bittner, J.; Vacek, M.: Estetické aspekty v protetice. In: Urban, F.
(ed.): Pokroky ve stomatologii. Praha: Avicenum, 1980.
c) citace článku:

3. Andrews, L.F.: The six keys to normál occlusion. Amer. J. Ortho-
dont. 1972, 62, č.3, s.296-309.
Zkratky názvů nejčastěji citovaných ortodontických a stomatolo-

gických časopisů jsou uvedeny v Tab.1. Za literaturou se uvádí jméno
a kontaktní adresa prvního autora.

The objective of the journal ORTODONCIE is to give the Czech
Orthodontic Society members and other orthodontists and dentists in-
formation on the activities within the scientific society, on research and
developments in orthodontics and related subjects, bring study mate-
rials for the postgraduate studies and continuing education of the spe-
cialists in orthodontics, provide information on research and training
courses. The journal is published in the Czech language, however, ori-
ginal articles are published in Czech/Slovak and in English.

Articles may be divided into the following columns:
1) News from the Council of the Czech Orthodontic Society.
2) Featured topics in orthodontics (reports on the recent scientific

and training activities, reports of congresses and study stays, discus-
sion and critical rubric).

3) Scientific articles (original works, reviews of the literature, preli-
minary reports, case reports).

4) Abstracts from foreign journals.
5) Reviews (books and postgraduate theses).
6) Information.
7) News, society.
Works should be submitted printed in A4 format hard copy and in

electronic form (diskette) using a common text editor (MS Word). The
text should follow the new rules of Czech or Slovakspelling and the US
English spelling standard. Pictures must be saved in aTlFF or JPG for-
mat. Tables, graphs and text in pictures are in English language. Works
once sent to the editorial board cannot be changed or amended.

Requirements for scientific papers. The editorial board receives
the works which were not and will be not sent to another journal, are
professionally correct and have the appropriate level of methodology
and statistical elaboration. To publish the results of clinical and expe-
rimental (tests on animals) research requires that the principles of
ethics (especially Helsinki declaration) be followed and the Board of
Ethics agreement be given. Materials from other sources must be sup-
plemented with the written statement of the copyright owner gi vi ng the
agreement with reprint. The editorial board does not askfor the impri-
matur by the head of the department. Authors are responsible for the
standard of their work. Texts may be written in Czech, Slovak or
English. Translations into English are the responsibility of the editors.
To improve the quality of English translations the editors recommend
to attach to a text the special English terminology.

The title page includes: title of the work, full names of the authors
and their academic degrees, name and seat of the department, note
on the previous publishing of the work in the form of a lecture.

Summary is written on a separate page and should not exceed 15
lines. It includes: objectives, details on methods and results and conc-
lusions of crucial importance. Summary is written in the 3rd person sg,
no abbreviations should be used. Key-Words (2 - 5) are given on a se-
parate line.

The original work text body is usually divided into introduction, ma-
terial (or samples), methods, results, discussion and conclusions. In
other cases this depends on the character of a publication.

Bibliography: works cited are listed and numbered according to
their occurrence in the text. Ordinal number of the work cited is given
in square brackets, e.g. [1 ]. The norm to follow is CSN ISO 690 ,,Biblio-
graficke citace" and CSN ISO 4 ,,Pravidla zkracovanfslov z nazvu a na-
zvu dokumentu", with regard to Appendix to CSN 01 0196 ,,Seznam
zkratek... v nazvech periodik". Examples of citations:

a) one-volume work:
1. Proffit, W.R.; Fields, H.W.: Contemporary orthodontics. 2nd ed., St.

Louis: Mosby, 1993.
b) paper from collections of work or monography:

2. Bittner, J.; Vacek, M.: Esteticke aspekty v protetice. In: Urban, F.
(ed.): Pokroky vestomatologii. Praha: Avicenum, 1980.
c) article:

3. Andrews, L.F.: The six keys to normal occlusion. Amer. J. Ortho-
dont. 1972, 62, No.3, p.296-309.
The abbreviations of the most frequent orthodontic and dental

journals are given in Table 1. Under Bibliography the name and mailing
(contact) address of the first author is given.
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Přílohy. Obrázky (grafy, schémata, fotografie) a tabulky se přiklá-
dají volně k rukopisu, každá příloha zvlášť. Legenda k tabulce se
uvádí nad tabulkou, vysvětlivky pod tabulkou. Legenda kostatnído-
kumentaci se přikládá na zvláštním listě. Místo, kam se má příloha
v textu umístit, je možno označit na okraji stránky čtverečkem s čí-
slem přílohy. Orientaci obrázků je vhodné vyznačit na rubu šipkou.
Obrázky musí být upraveny tak, aby se daly reprodukovat (zvi. nesmí
po zmenšení velikost písma klesnout pod 2 mm). Tabulky jsou přilo-
ženy ve formátu Word, grafy ve formátu Excel v originální verzi
včetně výchozích tabulek a automatického propojení. Zasílání ob-
rázků a grafů v editoru Word nebo Power Point je nepřípustné. Foto-
grafie a rentgenové snímky na disketách musí být uloženy ve for-
mátu TIFF nebo JPG. Fotografie obličeje pacienta musí mít souhlas
zobrazené osoby se zveřejněním, v opačném případě bude redakce
nucena upravovat (maskovat) fotografie tak, aby se znemožnila
identifikace. Pacienti nesmí být označováni jmény nebo iniciálami,
ale pouze pořadovými čísly.

V průvodním dopise k odborné práci všichni autoři stvrdí svým
podpisem, že:

- se jedná o jejich vlastní původní práci;

- práce současně nebyla a nebude nabídnuta jinému periodiku;

a dále, v případě potřeby, že:
- klinické nebo experimentálnízkoušky na lidech či zvířatech dodržují

příslušné etické zásady a mají souhlas etické komise;

- autoři mají souhlas jiného držitele autorských práv k reprodukci ob-
rázků a jiného převzatého materiálu;

- autoři mají souhlas fotografovaného pacienta se zobrazením obli-
čeje.

V průvodním dopise je dále třeba uvést kontaktní adresu prvního
autora, telefonní číslo a e-mail, rodné číslo a číslo bankovního účtu,
kam má být zaslán autorský honorář. K dopisu je třeba přiložit fotogra-
fie autorů označené na rubu celým jménem včetně titulů.

Rukopis bude posouzen odbornými recenzenty redakční rady.
Práce nevyhovující po obsahové nebo formální stránce budou vráceny
autorům k přepracování. Práce přijaté k publikování budou zaslány na
kontaktníadresu autorů ke korektuře. Autorská korektura slouží pouze
k opravě tiskových chyb, nelze při ní text obsahově měnit nebo do-
plňovat. Provádí se pomocí zavedených korekturních znamének
(ČSN 88 0410) nebo elektronicky. Korektury je třeba vrátit obratem, ji-
nak si redakce vyhrazuje právo vydat text bez autorizace. Zaslaná do-
kumentace se vrací jen po dohodě. Uveřejněná práce se stává majet-
kem časopisu Ortodoncie. Přetisknout její část nebo použít obrázku
v jiné publikaci lze jen s citací původu.

Adresa ke korespondenci: Redakce časopisu Ortodoncie,
Doc. MUDr. M.Špidlen, Ph.D., klinikazubního lékařství, Palackého 12,
772 00 Olomouc. Tel.: +420 585 418 151, fax: +420 585 223 907.
E-mail: redakce@orthodont-cz.cz.

Česká a anglická verze Pokynů pro autory je uveřejněna na interne-
tových stránkách vydavatele: www.orthodont-cz.cz.

Appendices. Pictures (diagrams, schemes, photos) and tables are
enclosed free to the text, each appendix separately. Keys are written
above the table, explanatory notes below. Notes dealing with other docu-
mentation are enclosed and written on a separate sheet. The place where
to put the appendix within the text may be designated with a square and
the number of appendix on the margin. The picture orientation should be
marked at the back with an arrow. Pictures must allow copying (charac-
ters size must not be less than 2 mm). Tables should be saved in a Word
format, graphs in MS Excel in original version including basic tables. Do
not send pictures or graphs in text editor Word or Power Point format. Pic-
tures and X-rays should be saved in a TIFF or JPG format. The photo-
graphs showing a patients face must be accompanied with a written sta-
tement by the patient expressing the agreement with publication. If such
a statement is missing the editors will adapt (mask) the pic to make the
identification of a person impossible. No names should be used, no initial
letters of patients' names - just ordinal numbers.

Accompanying letter will include the signed statement by the au-
thors expressing:
- that the submitted text is their own original work;
- that the work has not been and will not be submitted to another pe-

riodical;
in some cases also:

- that the clinical or experimental testings on humans or animals fol-
low the principles of ethical codex and were done with the agree-
ment of the Board of Ethics;

- that the authors were given agreement of the copyright owner to re-
print a certain material;

- that the authors were given agreement of the patient to publish a pic
of his/her face.

The letter should further include the contact address of the first au-
thor, phone numberfs), e-mail address, personal number and the num-
ber of a bank account for a fee to be sent. Enclosed should be found
photographs of the authors with their names and academic degrees
written at the back.

The submitted text will be reviewed by the reviewers of the editorial
board. Works which do not meet the requirements (content or formal
aspects) will be sent back to the authors for revision. Works accepted will
be sent to the authors for correction (proof-reading) - only the misprints
can be corrected, not the text contents or its parts. Official press reader's
marks must be used (CSN 88 0410). Electronic way of proofreading is po-
ssible. The corrected text must be sent back immediately otherwise it will
be published without authorization. Sent items are given back only upon
a prior agreement. The published work becomes the property of the jour-
nal ORTODONCIE. If it is to be reprinted (a part of the work or a picture) in
another publication the original publisher must be cited.

Address for correspondence: Redakce casopisu Ortodoncie,
Doc. MUDr. M.Spidlen, Ph.D., klinikazubniholekarstvf, Palackeho 12,
772 00 Olomouc. Tel.: +420 585 418 151, fax: +420 585 223 907.
E-mail: redakce@orthodont-cz.cz.

The versions of the Guidelines for Author in Czech and English are
available on the publisher's webside: www.orthodont-cz.cz.

Tab. 1. Zkratky názvů nejčastěji citovaných ortodontických a stomatologických častopisů (ČSN 01 0196)
Table 1: Abbreviations of the most frequently cited orthodontic and dental journals (in accordance with ČSN 01 0196)

American Journal of Orthodontics

American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics

Angle Orthodontist

British Journal of Orthodontics

Česká stomatologie

Československá stomatologie

European Journal of Orthodontics

Fortschritte der Kieferorthopedie

Journal of Prosthetic Dentistry

Journal of Clinical Orthodontics

Journal of the American Dental Association

Ortodoncie

Praktické zubní lékařství

Amer. J. Orthodont.

Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop.

Angle Orthodont.

Brit. J. Orthodont.

Ces. Stomat.

Cs. Stomat.

Eur. J. Orthodont.

Fortschr. Kieferorthop.

J. prosthet. Dent.

J. clin. Orthodont.

J. Amer. dent. Assoc.

Ortodoncie

Prakt. zubní Lék.
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