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1. Seznam použitých směrnic, norem, doporučení a pravidel 

 International Committee of medical journals editor recommendations (ICMJE) 

 Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals 

 Autorský z kon 121/2000 Sb. (CZ) 

 Bernsk  úmluva o ochraně liter rních a uměleckých děl 

 Nařízení  2016/679 (General Data Protection Rules) (E ) 

 Consolidated Standards Of Reporting Trials (CONSORT) 

 Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) 

 Z kon o ochraně osobních úda ů 101/2000 Sb. (CZ) 

 Z kon o zpracov ní osobních úda ů 110/2019 Sb. (CZ) 

 Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA - USA) 

 Committee of publication ethics (COPE) 

 NISO Z39.29-2005 (R2010) Bibliographic References 

 ARRIVE trial (A randomized trial of induction versus expectant management) 

 Helsinsk  deklarace - Etické z sady pro lékařský výzkum s účastí osob (WMA) 

 Směrnice E  2010/63 / E  pro pokusy na zvířatech 

 Elsevier publications - Publishing Ethics Resource Kit 

 Copyright Act of 1976 (US) 
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2. Cíle časopisu 

Cílem časopisu ORTODONCIE  e informovat členy České ortodontické společnosti a ostatní 

ortodontickou a stomatolo ickou veře nost o dění v odborné společnosti, o vývo i v 

ortodoncii a příbuzných oborech, poskytovat materi ly pro post radu lní a celoživotní 

vzděl v ní specialistů v oboru ortodoncie a informovat o odborných a školicích akcích. 

Časopis  e vyd v n zpravidla 4x ročně, vydavatelem  e Česk  ortodontick  společnost. K 

dispozici  e v českém  azyce, odborné pr ce dvo  azyčně v českém/slovenském a an lickém 

 azyce. Je v ne vyšším z  mu časopisu poskytovat informace profesion lně, v souladu s 

mezin rodními pravidly pro odborné lékařské časopisy. Časopis Ortodoncie  e také vyd v n v 

elektronické podobě, aby byl dostupný co ne  ednodušší formou všem, kteří ma í o obor 

z  em. 
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3. Etické principy publikace studií v časopisu Ortodoncie  

Obecné principy 

Časopis Ortodoncie se řídí principy pro publikační etiku (COPE). Dokumenty zahrnu ící 

klinický výzkum by měly dodržovat pokyny z Helsinské deklarace s prohl šením v textu, které 

potvrzu e, že tyto protokoly byly dodrženy a že pacienti udělili svů  písemný informovaný 

souhlas, podrobně ší informace k informovanému souhlasu  sou k dispozici v příslušné sekci. 

Rukopis musí být v souladu s doporučeními pro vedení, vykazov ní, editaci a zveře ňov ní 

vědecké pr ce v lékařských časopisech a usilovat o zahrnutí reprezentativních lidských 

populací (pohlaví, věk a etnický původ) podle těchto doporučení. Vždy musí být dodržov na 

pr va na ochranu osob, zvířat či dalších sub ektů výzkumu. Studie na pacientech či 

experiment lních zvířatech také vyžadu í schv lení příslušné etické komise, v čl nku by pak 

vždy mělo být uvedeno, kter  etick  komise výzkum schv lila a také  ednací číslo rozhodnutí 

etické komise. 

 

Etická komise 

Protokol o výzkumu musí být předložen k posouzení, vy  dření, vedení a schv lení příslušné 

etické komisi pro výzkum  iž před zah  ením studie. Etick  komise je ve svém fun ov ní 

transparentní; musí být nez visl  na daném výzkumu, sponzorovi a  akémkoli  iném 

účastníku řízení o při etí příspěvku a musí být ř dně kvalifikov na. Bere v potaz z kony a 

předpisy země nebo zemí, ve kterých m  být výzkum prov děn,  akož i použité mezin rodní 

normy, ale ani etick  komise nemůže omezit nebo odstranit ochranu pro výzkumné subjekty. 

Etick  komise m  pr vo sledovat probíha ící studie. Výzkumný pracovník je povinen komisi 

poskytovat informace o monitorov ní, ze ména informace o z važných než doucích 

ud lostech, souvise ících s výzkumem. Bez ohledu na to, zda  e  etick  komise při ala, nesmí 

být protokol změněn. Po skončení studie musí vědci předložit etické komisi zpr vu obsahu ící 

shrnutí výsledků a z věrů studie. 

 

 

 



7 
 

Pravidla pro studie na experimentálních zvířatech 

Pro studie probíha ící na experiment lních zvířatech ž d me autory, aby se řídili pokyny pro 

vypracov ní studií v souladu s principy prohl šení ARRIVE. Všechny pokusy na zvířatech ma í 

být v souladu s pokyny ARRIVE a měly by být prov děny v souladu se z konem Spo eného 

kr lovství o zvířatech (vědecké postupy), 1986 a souvise ícími pokyny, směrnicí E  2010/63 / 

E  pro pokusy na zvířatech nebo příručkou National Institute of Health pro péči a použití 

laboratorních zvířat (publikace NIH č. 8023, revidované 1978), případně místně platnými 

pr vními normami a autoři by měli v rukopisu  asně uvést, že tyto pokyny byly dodržov ny. 

Pohlaví zvířat musí být uvedeno a případně vliv (nebo asociace) pohlaví na výsledky studie. 

D le  e vyžadov no, aby se autoři příspěvků řídili pravidly pro dodržov ní pr v sub ektů 

výzkumu a společně s rukopisem zaslali podepsané prohl šení, týka ící se této ochrany pr v. 

Prototypy prohl šení  sou uvedeny v z věrečné č sti tohoto dokumentu. 

 

Pravidla pro klinické studie a systematické přehledy 

Ž d me autory, aby všechny klinické studie byly v souladu s principy prohl šení CONSORT. 

Pro zpracov ní systematických přehledů  e nutné se řídit principy prohl šení PRISMA. Odkazy 

na výše zmíněné dokumenty  sou uvedeny níže. Dodržov ní těchto pravidel  e kontrolov no 

během recenzního řízení a recenzenti časopisu dodržení těchto pravidel musí v recenzním 

posudku uvést. Ste ně tak recenzenti v recenzním posudku uvedou i nedodržení daných 

pravidel. 
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4. Etický kodex časopisu Ortodoncie 

Publikační etika časopisu Ortodoncie vych zí z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku 

(COPE) a z příkladů dobré praxe v českém a zahraničním akademickém prostředí (např. 

pravidla pro publikační etiku časopisu Elsevier - Publishin  Ethics Resource Kit). Etický kodex 

časopisu Ortodoncie se skl d  ze čtyř č stí, věnovaných povinnostem autorů, recenzentů, 

redaktorů a vydavatele. 

 

4.1. Povinnosti autorů 

Autorství 

Za autory a/nebo spoluautory čl nku  sou označeni pouze ti, kteří významně přispěli ke 

koncepci, podobě a provedení předkl dané studie. Všichni spoluautoři muse í být 

 ednoznačně uvedení v textu rukopisu v okamžiku  eho předložení. Ž dosti o případné 

doplnění spoluautorů po při etí rukopisu podléha í schv lení redaktorů. Hlavní autor nebo 

autorka studie ručí za to, že všichni spoluautoři měli k dispozici a schv lili konečné znění 

příspěvku a souhlasili s předložením této verze k publikaci. Další osoby, které se podílely na 

vzniku rukopisu určitým dílčím způsobem,  sou zmíněny na relevantním místě studie včetně 

vysvětlení  e ich podílu. 

 

Objektivita, původnost a uvádění zdrojů 

Autoři zodpovída í za to, že  e ich rukopis  e původní a pravdivý. Pokud v textu použili  iné 

dílo nebo citaci z  iného díla svého nebo  iných autorů, musí být tato užit  a/nebo citovan  

díla ř dně označena a využita v souladu s platným autorským z konem. Autoři rukopisu 

muse í v každém případě uvést zdro e, z nichž čerpa í, podle citačních norem platných v 

časopise Ortodoncie. Autoři se d le zavazu í uv dět takové publikace či  in  díla, kter  sice 

ne sou využita doslovně, ale významnou měrou ovlivnila podobu předkl daného příspěvku. V 

případě, že  e rukopis výstupem z původního výzkumu autorů,  e nutné v textu co ne přesně i 

uvést také podkladov  data tak, aby bylo možno případné ze studie vyplýva ící poznatky 

replikovat a d le rozvinout. Výsledky původního výzkumu autoři zhodnotí podle svého 

ne lepšího přesvědčení ob ektivně. Podvodn  a vědomě nepřesn  tvrzení a využití  iných děl 
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bez ř dného označení a bez souladu s autorským z konem  sou považov na za neetické 

chov ní a  sou nepři ateln . Pokud autoři ob eví významnou chybu či nepřesnost ve své 

publikované pr ci,  sou povinni bez odkladu informovat redaktory časopisu a spolupracovat 

na uveře nění opravy nebo na stažení čl nku. Tato povinnost se netýk  případů, kdy k 

pro evení nepřesnosti nebo chyby došlo díky nově nabytým poznatkům, které v době 

publikace textu z ob ektivních důvodů nemohli mít autoři k dispozici. V případě, že byly 

studie nebo původní výzkum, na  e ichž z kladě rukopis vznikl, financov ny z vně ších zdro ů, 

autoři zdro e této podpory v čl nku explicitně uvedou. Redakce časopisu si vyhrazu e pr vo 

požadovat také informace o financov ní výzkumu z vnitřních zdro ů nebo osobních zdro ů 

autora. Tato informační povinnost se týk  také případného podstatného střetu z  mů (v 

případě, že např. obsah rukopisu přímo souvisí s pracovně - pr vním vztahem  k subjektu, 

který s obsahem rukopisu nakl d , nebo  iným typem spolupr ce autora nebo autorky,  eho 

nebo  e í osobou blízkou apod.). Podrobně ší vysvětlení problematiky střetu z  mů lze nalézt 

v sekci “Střet z  mů”. Autoři  sou povinni spolu s rukopisem dodat také prohl šení o tom, že 

se ve střetu z  mů nenach ze í. 

 

Souběžné návrhy k publikaci a opakované publikace 

Autoři nesmě í činit kroky vedoucí k publikov ní své studie, hlavní č sti této studie nebo  iné 

studie popisu ící totožný výzkum současně v časopise Ortodoncie a v dalším českém či 

zahraničním periodiku, neperiodické publikaci a  iném typu výstupů. Pokus o vědomé 

souběžné nebo opakované publikov ní ste ného rukopisu  e považov n za neetický a  e 

nepři atelný. Autoři dodržu í pravidla recenzního řízení. Bez zbytečného odkladu a v 

do ednaných termínech rea u í na připomínky redaktorů a recenzentů. Na z kladě 

připomínek se zavazu í provést potřebné úpravy. Autoři se zavazu í respektovat pravidla 

form lní úpravy textů, které  sou stanoveny v sekci „Instrukce pro autory“. Porušení těchto 

pravidel, ste ně  ako nedodržov ní lhůt pro potřebné úpravy, může vést k odmítnutí 

publikace příspěvku. Rozhodnutí v tom případě přísluší redakci časopisu Ortodoncie. 

 

Pacienti a účastníci výzkumu 

Pacienti ma í pr vo na soukromí, které by bez  e ich informovaného souhlasu nemělo být 

narušov no. Identifikační informace včetně  men by neměly být v popisech či na foto rafiích 

publikov ny, pokud se ne edn  o informace podstatné pro vědecké účely a pacient (či rodič 

nebo z konný z stupce) neposkytl písemný informovaný souhlas s publikací. Informovaný 
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souhlas pro tento účel vyžadu e, aby byl identifikovatelnému pacientovi předložen rukopis, 

který m  být publikov n. Autoři by měli těmto pacientům sdělit, zda by po publikaci mohl 

být  akýkoliv materi l, podle kterého by  e potenci lně šlo identifikovat, dostupný na 

internetu, či v tištěné podobě. Souhlasy pacientů ma í být písemné a archivované, buď v 

redakci časopisu nebo autory nebo obo í, podle toho, co nařizu í místní předpisy a z kony. 

Časopis Ortodoncie se v tomto případě řídí z kony a normami platnými  ak v místě vyd v ní 

časopisu (Česk  republika), tak mezin rodně uzn vanými platnými normami. Nepodstatné 

identifikační detaily by měly být vynech ny. Pokud  sou  akékoliv pochyby o tom, že lze 

zachovat anonymitu, měl by být získ n informovaný souhlas od pacienta či z konného 

z stupce. Například zakrytí oční oblasti na foto rafiích pacientů  e nedostatečnou ochranou 

anonymity. Pokud  sou identifikační znaky pozměněny za účelem ochrany anonymity, 

například v  enetických rodokmenech, pak by autoři měli zaručit, že tyto změny nezkreslu í 

vědecký význam a editoři by měli tyto z ruky vzít na vědomí. Požadavek na informovaný 

souhlas je být souč stí pokynů pro autory daného časopisu. Pokud byl informovaný souhlas 

získ n, mělo by to být v publikovaném čl nku uvedeno. Všechny informace, týka ící se 

informovaného souhlasu, lze nalézt v sekci “Informovaný souhlas”. Autoři čl nku spolu s 

rukopisem příspěvku dod va í čestné prohl šení o dodržov ní pravidel informovaného 

souhlasu. Na pož d ní redakce časopisu Ortodoncie  sou také povinni předložit informované 

souhlasy od sub ektů výzkumu. 

 

4.2. Povinnosti recenzentů 

Rukopisy muse í být recenzov ny s patřičným ohledem na důvěrnost autorů. Odesl ním 

rukopisů k recenzi svěřu í autoři editorům výsledky své vědecké pr ce a tvůrčího úsilí, na 

nichž mohou z viset  e ich reputace a kariéra. Pokud během recenze  e ich rukopisů do de k 

vyzrazení důvěrných úda ů, mohou být narušena autorsk  pr va. I recenzenti ma í pr vo na 

důvěrnost a editoři  e muse í respektovat. Porušení důvěrnosti může být nezbytné v situaci, 

kdy existu e podezření na nepoctivé nebo podvodné  edn ní, ale ve všech ostatních 

případech musí být důvěrnost respektov na. Pravidla  sou uvedena podrobně i v sekci 

“Redakce a recenzní řízení”. 
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Anonymita recenzentů a jejich povinnost mlčenlivosti 

Recenze pro časopis Ortodoncie  sou oboustranně anonymní. Pokud by recenzent požadoval 

ozn mení svého  ména autorovi nebo autorce čl nku, redaktoři tomuto př ní vyhoví. 

Recenzent nesmí sdělovat ž dné informace o předloženém rukopisu nikomu  inému než 

redaktorům a  e ich prostřednictvím autorovi nebo autorce. Recenzent  e povinen důsledně 

chr nit důvěrnost autorského materi lu a nesmí ho poskytnout třetí osobě. Recenzent nesmí 

použít poznatky nabyté z nevydaného rukopisu pro účely svého vlastního výzkumu nebo 

 iných výzkumů. Porušení pravidel mlčenlivosti  e považov no za neetické chov ní a  e 

nepři atelné. 

 

Objektivita a kvalita recenze 

Cílem recenze  e přispět ke zkvalitnění samotného rukopisu. Recenzent  e povinen studii 

hodnotit kvalifikovaně a podle svého ne lepšího přesvědčení ob ektivně. Recenze  e naps na 

 asně,  ednoznačně, ar umenty  sou dostatečně podloženy. Recenzenti by měli autora nebo 

autorku upozornit na případné slabiny rukopisu, mimo  iné na chybě ící zdro e a významné 

publikované tituly k danému tématu, které  sou doloženy konkrétní citací. Recenzenti  sou 

d le povinni upozornit redaktory na své podezření z autorova nebo autorčina neetického 

chov ní, především na nepůvodnost rukopisu, podobnost s  inými existu ícími výstupy apod. 

 

Způsobilost k vypracování recenze 

Oslovený recenzent, který se necítí být dostatečně kvalifikovaný k posouzení obsahu 

rukopisu, nebo ví, že nebude moci vyhotovit recenzní posudek v požadovaném termínu,  e 

povinen o této skutečnosti neprodleně informovat redaktory, aby mohli být včas 

kontaktov ni  iní recenzenti. 

 

Nestrannost a střet zájmů 

Recenzent  e povinen rukopis hodnotit nestranně. Recenzent  e d le povinen odmítnout 

účast na posuzov ní rukopisu, pokud by došlo ke střetu z  mů. Za střet z  mů se v tomto 

případě považu e především: 
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  akýkoliv prospěch recenzenta ze schv lení nebo odmítnutí recenzovaného příspěvku 

 spolupr ce na daném pro ektu v uplynulých pěti letech 

 z sadní n zorový rozdíl na hlavní téma recenzovaného příspěvku 

 

Recenzent  e povinen informovat redaktory také v případě podezření na blízký profesion lní 

nebo soukromý vztah k některému z autorů a spoluautorů, případně dalších významných 

spolupracovníků na pro ektu. Pokud recenzent neodmítne vypracov ní posudku, m  redakce 

za to, že ž dný střet z  mů neexistu e. Porušení pravidel o střetu z  mů  e považov no za 

neetické chov ní a  e nepři atelné. Recenzenti časopisu Ortodoncie ma í také povinnost 

nahl sit veškeré změny, které by ke střetu z  mů mohly vést, a to i v případě, že k těmto 

změn m došlo až během recenzního řízení. 

 

4.3. Povinnosti redaktorů a redakční rady 

Odpovědnost redaktorů za obsah časopisu 

Redaktoři  sou zodpovědní za všechny odborné texty, které  sou v časopise Ortodoncie 

zveře něny. Redaktoři se řídí obecnou koncepcí vydavatele a berou na vědomí doporučení 

redakční rady časopisu, a z roveň postupu í v souladu s platnými pr vními předpisy, ze ména 

autorským z konem a občanským z koníkem. Redaktoři mohou sv  rozhodnutí konzultovat 

se členy redakční rady, s recenzenty časopisu nebo s vydavatelem. Redaktoři dodržu í 

postupy, které  arantu í kvalitu obsahu časopisu, a odpovída í za to, že redakční rozhodnutí 

nebudou ž dným způsobem ovlivněna případnými komerčními, osobními nebo 

institucion lními z  my, a oddělu í případné komerční obsahy, které muse í být vždy  asně 

označeny. Redaktoři se nesmě í pokoušet neopr vněně ovlivňovat hodnocení časopisu 

Ortodoncie tím, že by uměle navyšovali  akoukoli měřitelnou hodnotu,  ež se k časopisu 

vztahu e (rozsah, n klad, on-line čtenost apod.). 

 

Mlčenlivost 

Redaktoři nesmě í sdělovat ž dné informace o předloženém rukopisu nikomu  inému než 

 eho autorům, dalším členům redakce, recenzentům (vč. potencion lních). Redaktoři nikdy 

nesdíle í bez vědomí autorů nepublikované rukopisy s redaktory  iných časopisů nebo  inými 

z  emci ze strany odborné veře nosti. Redaktoři d le nesmě í bez výslovného písemného 

souhlasu autorů použít z nepublikovaného rukopisu nabyté poznatky ani další nepublikované 
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myšlenky získané v r mci recenzního řízení pro účely svého vlastního výzkumu nebo  iných 

výzkumů. V případě rukopisů, které spada í do režimu recenzního řízení, muse í redaktoři 

chr nit obzvl ště důkladně důvěrnost autorského materi lu a připomenout recenzentům, 

aby tak učinili také. 

 

Nestrannost a střet zájmů 

Redaktoři hodnotí rukopis podle kvality  eho obsahu bez ohledu na osobní vztah k autorům, 

na  e ich původ, pohlaví, sexu lní orientaci, n boženské vyzn ní nebo politické n zory. 

Redaktoři  sou povinni odmítnout účast na posuzov ní rukopisu, pokud by došlo ke střetu 

z  mů (osoba blízk , aktu lní spolupr ce na společném výzkumném pro ektu apod.). V 

takovém případě  sou redaktoři povinni bez odkladu střet z  mu ozn mit a pr ci na daném 

rukopise předat  inému členu redakce. Redaktoři  sou opr vněni požadovat, aby všichni 

přispěvatelé i recenzenti ozn mili případné střety z  mů, a uveře nit opravy,  estliže střet 

z  mů vy de na evo až po  eho publikaci. 

 

Pravidla pro stažení a zveřejnění upozornění o možném pochybení 

Pokud recenzenti nebo  iní čten ři upozorní na možné v žné pochybení v etickém chov ní 

autorů nebo odborné platnosti informací uvedených v rukopise nebo v publikovaném čl nku, 

obr tí se redaktoři ne prve na všechny autory dotčeného textu a pož da í  e o reakci. Pokud 

odpověď není poskytnuta v přiměřené lhůtě nebo nevyznív  uspoko ivě, redaktoři postupu í 

dle Pravidel Výboru pro publikační etiku (COPE Retraction Guidelines) 

 

Redakční rada 

Členové Redakční rady dodržu í ste ně  ako redaktoři z sady mlčenlivosti a pravidla 

nestrannosti a střetu z  mů. Všichni členové redakční rady ne méně  ednou ročně pod va í 

prohl šení o střetu z  mů. Jsou také povinni ihned nahl sit všechny změny, které by se 

případného střetu z  mů mohly týkat. 
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4.4. Povinnosti vydavatele 

Redakční nezávislost a integrita 

Vydavatel časopisu Ortodoncie (Česk  ortodontick  společnost) db  na to, aby ve spolupr ci 

s redaktory byly  asně definov ny role vydavatele, redaktorů a redakční rady časopisu. 

Vydavatel  arantu e redaktorům a redakční radě nez vislost  e ich rozhodnutí a br ní 

případným komerčním, politickým nebo institucion lním a  iným tlakům. Vý imku tvoří 

případy, kdy došlo k hrubému redakčnímu pochybení potvrzenému nez vislým vyšetřením, 

které dospělo k z věru, že dané rozhodnutí by mohlo poškodit pověst nebo z sadně 

proměnit odborné směřov ní časopisu. Vydavatel dohlíží na dodržov ní postupů, které 

 arantu í kvalitu časopisu (m . recenzní řízení, pravidla pro opravu nebo stažení čl nku) a 

br ní neetickému chov ní (střet z  mů, porušení pravidel nestrannosti a mlčenlivosti a .) a 

nez konným úkonům (porušení autorského z kona a dalších pr v duševního vlastnictví, 

porušení občanského z koníku apod.) Vydavatel se nesmí pokoušet neopr vněně ovlivňovat 

hodnocení časopisu tím, že uměle navyšu e  akoukoli měřitelnou hodnotu,  ež se k němu 

vztahu e (rozsah, n klad, on-line čtenost apod.). 

 

Financování a další závazky 

Vydavatel  e schopen transparentně doložit způsob financov ní časopisu. Vydavatel se d le 

zavazu e, že bude plnit veškeré smluvní z vazky, které v souvislosti s přípravou, vyd v ním a 

šířením časopisu uzavře. Vydavatel dlouhodobě archivu e fin lní publikovanou verzi všech 

čísel časopisu. A to  ak v elektronické, tak v tištěné podobě. Archivace  e prov děna 

v souladu s požadavky le islativy a  e chr něna proti z sahům zvenčí.  

Pravidla pro elektronickou verzi časopisu Ortodoncie lze nalézt v sekci “Elektronick  verze 

časopisu’’. Tamtéž  e pops n postup archivace časopisu a způsob vedení elektronické verze. 
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5. Autorství 

Autorem  e fyzick  osoba, kter  dílo samostatně vytvořila. Současně  e to také osoba, kter  

významnou měrou přispěla ke kvalitě pr ce a poskytla intelektu lní, ekonomické a soci lní 

zdro e, které  sou nutné pro vznik studie či provedení výzkumu. Jiné osobě nikdy nemůže být 

autorství přizn no. Autorem souborného díla  ako celku  e fyzick  osoba, kter   e  tvůrčím 

způsobem vybrala nebo uspoř dala, a ne sou tím dotčena pr va autorů děl do souboru 

zařazených. Autorství a opr vnění autora k dílu  e kodifikované v Autorském z koně 

č.121/2000 Sb. ČR, o pr vu autorském, o pr vech souvise ících s pr vem autorským a o 

změně některých z konů. 

 

5.1. Spoluautorství 

 

Dílo, které vzniklo společnou tvůrčí činností dvou a více autorů, tedy  ako dílo spoluautorů, 

n leží pr vně všem spoluautorům, a to společně a nerozdílně. Spoluautorství nemůže 

vzniknout bez shodné vůle autorů. Pr vní úkony týka ící se díla spoluautorů opravňu í a 

zavazu í všechny spoluautory ste ně. O nakl d ní s dílem spoluautorů rozhodu í spoluautoři 

 ednomyslně. Pokud  ednotlivý autor br ní bez v žného důvodu nakl d ní s dílem 

spoluautorů, mohou se ostatní spoluautoři dom hat o tomto rozhodnutí soudu. Dom hat se 

ochrany pr va autorského k dílu spoluautorů před ohrožením nebo porušením může i 

 ednotlivý spoluautor samostatně. Pokud se spoluautoři nedohodnou  inak,  sou  e ich podíly 

na společných výnosech z pr va autorského k dílu spoluautorů úměrné velikosti  e ich 

tvůrčích příspěvků, a nelze-li tyto příspěvky rozeznat,  sou podíly na společných výnosech 

ste né. V případě časopisu Ortodoncie  e první autor považovaný za z stupce autorů všech a 

nese plnou odpovědnost za daný příspěvek. Tím není ni ak sníženo pr vo ostatních autorů k 

dané pr ci. První autor  e také implicitně považov n za kontaktní osobu pro redakci, pokud 

není výslovně stanoveno  inak. 

Pro rozlišení mezi hlavním autorstvím a přispěvatelstvím k výzkumu časopis Ortodoncie 

implementu e doporučení pro mezin rodní medicínsk  periodika (ICMJE): 

 Autorství lze založit na z kladním příspěvku ke koncepci a n vrhu výzkumu, metodice 

sběru většiny dat, analýze a přípravě dat pro statistické zpracov ní, provedení 
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podstatných úprav čl nku, podstoupení recenzního řízení. Autoři by měli participovat 

ve všech zmíněných činnostech. 

 Pokud  e výzkum prov děn velkou decentralizovanou skupinou pracovníků, musí 

členové této skupiny určit, kdo  e za danou pr ci odpovědný. Tyto osoby pak musí 

splňovat pravidla pro autorství, uveden  výše. Vybraný hlavní autor d le komuniku e 

s redakcí a musí přesně určit formu citací a  menov ní účastníků výzkumu.  

 Všichni, kdo  sou určeni  ako autoři, musí splňovat požadavky na autora, a ti, kteří 

splňu í požadavky na autora, by měli být uvedeni  ako autoři. 

 Každý autor by se měl na studii účastnit do takové míry, aby mohl nést č st 

odpovědnosti za danou pr ci. 

 Za ištění financov ní výzkumu, samotný sběr dat nebo dohled nad výzkumnou 

skupinou neposkytu e pr vo k autorství. 

 

Redakce časopisu Ortodoncie požadu e stanovení alespoň  ednoho hlavního autora pr ce. 

Seznam autorů musí být hotov  iž při zasl ní rukopisu redakci a musí být  asně uveden. 

Všichni přispěvatelé výzkumu, kteří nesplňu í kritéria autorství, by měli být zmíněni v sekci 

“poděkov ní” nebo přímo v sekci, věnu ící se sponzorům a přispěvatelům výzkumu. Sem 

patří například osoby, které poskytu í čistě technické prostředky pro výzkum; vedoucí 

oddělení, kteří poskytu í pouze povrchní dohled nad výzkumem; osoby, které přispívali ke 

stanovení metodiky, pom hali s n vrhem studie, analýzou dat apod. Ste ně tak by měly být 

zmíněny osoby, které za istily materi l, případně financov ní výzkumu.  

 

5.2.  ži  pr ce  ako autorského díla 

Zasl ním rukopisu redakci poskytu e autor vydavateli pr vo, potažmo licenci, k uži  svého 

díla, k  eho rozmnožení a rozšíření, sdělení veře nos . Sdělov ním veře nos   e rozumněno 

ze ména zpřístupnění díla prostřednictvím  sku, internetu v r mci elektronické kopie 

příslušného vyd ní časopisu Ortodoncie ve form tu PDF nebo obdobném, a také v 

elektronické verzi provozované vydavatelem. V případě foto ra í, autorských obr zků či 

audiovizu lních nahr vek, a to i když  sou souč s  či přílohou  iného díla, poskytu e autor 

vydavateli licenci ke všem způsobům  e ich využití. 

 icenční u edn ní nabýv  účinnos  okamžikem, kdy vydavatel schv lí dílo k publikaci, a 

vztahu e se na dílo v podobě, v  aké bylo schv leno k publikaci s přihlédnu m k případné 

n sledné autorské korektuře. Licenci autor poskytu e na celou dobu trv ní ma etkových pr v 

k dílu, bez množstevního a územního omezení. Odměna za poskytnutou licenci se stanovu e 



17 
 

na z kladě dohody mezi autorem a vydavatelem. Autor na odměnu nem  n rok, nevyuži e-li 

vydavatel udělenou licenci. Vydavatel není povinen licenci využít. 

Zasl ním rukopisu redakci se autor zavazu e, že vytvořením díla nebylo a  eho ř dným uži m 

vydavatelem ani nebude dotčeno či ohroženo pr vo kterékoliv osoby ani porušeny pr vní 

předpisy či dobré mravy. Dohoda o autorských pr vech  e blíže pops na v n sledu ící 

kapitole. 

 

5.3. Smlouva o autorských pr vech 

Smlouva o autorských pr vech  e uzavřena mezi časopisem Ortodoncie,  akožto vydavatelem 

časopisu, a níže podepsanými autory. Časopis Ortodoncie dle této smlouvy získ  pr va na 

danou pr ci a na  e í případné zveře nění. Tato dohoda  e platn  vždy pro  eden čl nek či 

 inou pr ci,  e potvrzena autorem či autory pr ce a  e platn  vždy od určitého data, zpravidla 

od před ní textu redakci. 

Pokud bude čl nek při at k publikaci, autoři přihlašu i, že přen ší na časopis Ortodoncie 

vešker  autorsk  pr va k publikaci čl nku, a to v  akémkoli  azyce a  akémkoliv form tu, ať už 

tištěném či elektronickém, včetně všech pr v nezbytných nebo doporučených k použití 

obr zků a tabulek doprov ze ících čl nek, s vý imkou n sledu ících pr v, kter  si autor může 

ponechat: 

 Pr vo pořizovat další kopie celého nebo č sti publikovaného čl nku pouze pro vlastní 

použití při výuce 

 Pr vo znovu použít celý čl nek nebo  eho č st při kompilaci vlastních děl v učebnici, 

 íž  e autorem 

 Pr vo pořizovat kopie čl nku pro interní distribuci v instituci, kter  autora či autory 

zaměstn v  

 

Autoři také souhlasí s tím, že kopie čl nku vytvořeného za těchto okolností, budou i nad le 

obsahovat ozn mení o autorských pr vech, které se ob evilo v původním publikovaném díle 

nebo na ž dost časopisu Ortodoncie.  

Autoři prohlašu í a zaruču í, že ma í pr vo a způsobilost k pr vním úkonům a potřebné 

opr vnění k uzavření a této dohody. Autoři vlastní všechna pr va k čl nku bez  akýchkoli 

n roků, potvrzu í, že čl nek  e původní a nebyl dříve publikov n, a byl vytvořen výhradně 

autory. Zveře nění čl nku v časopisu Ortodoncie nesmí porušovat autorsk  pr va ani  in  
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pr va kohokoli. Autoři také prohlašu í, že čl nek neobsahu e ž dné protipr vní nebo 

pomlouvačné č sti ani škodlivé pokyny nebo informace, které by mohly vést k odpovědnosti 

časopis Ortodoncie, a že čl nek neobsahu e ž dné z ležitosti třetích stran, na které se 

nevztahu e písemné povolení k použití, vyd ní nebo vzd ní se pr v v prospěch autorů. Autoři 

souhlasí, že poskytnou časopisu Ortodoncie na vyž d ní písemné zpr vy o pacientech (pokud 

existu í) či  iných datech z výzkumu, pokud  sou tato data potřebn  k posouzení čl nku. 

Souč stí dohody  e také udělení pr va k použití  men, bio rafií a foto rafií autorů. 

Autoři d le souhlasí s tím, že odškodní časopis Ortodoncie,  e í redakční radu, vedoucí 

pracovníky a zaměstnance za  akékoli ztr ty, z vazky, škody, n klady, výda e (včetně 

přiměřených poplatků za pr vní zastoupení), rozsudky nebo ceny, které přímo či nepřímo 

vznika í, případně  e lze přičíst  akémukoli porušení povinnosti v smlouvě stanovených. 

Smlouva se vždy řídí pr vními předpisy České republiky s vý imkou situace kolize z konů. 

Smlouva  e vždy podeps na všemi autory čl nku a  e zpravidla před na redakci spolu s 

rukopisem odborného sdělení. Smlouva se st v  platnou v okamžiku při etí odborného 

sdělení redakcí. Prototyp smlouvy  e k dispozici v dodatcích tohoto dokumentu a povinnost ji 

předat redakci  e uvedena také v pokynech pro autory. 

 

5.4. Ori inalita odborného sdělení 

K publikaci budou při aty pouze pr ce ori in lní, které dosud nebyly nikde publikov ny a ani 

souběžně  inde k tomuto nabídnuty, a které byly schv leny k publikaci všemi autory. Tyto 

skutečnos   sou autoři povinni prok zat písemným prohl šením s podpisem hlavního autora. 

Za ori in lní pr ci není považov n překlad cizo azyčného textu publikovaného v  iném 

periodiku. 

 

5.5. Recenzní řízení, podmínky při etí/nepři etí rukopisu 

Všechny rukopisy se zasíla í redakci v di it lní podobě (elektronick  pošta,  SB disk, CD 

apod.) se všemi přílohami a musí být formulov ny v konečném znění. Při zasl ní rukopisů  e 

nutno se řídit pravidly, které  sou podrobně seps ny v informacích pro autory příspěvků 

časopisu Ortodoncie. O  e ich při e  ke zveře nění rozhodu e redakční rada časopisu 

 menovan  vydavatelem, a to na z kladě recenzního řízení (peer revie ). O  eho výsledku  e 

autor pr ce informov n v co ne kratší možné době. Recenzní řízení probíh  oboustranně 
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anonymně (double-blind revie ), t . recenzen  nezna í  ména autorů a autoři nezna í  ména 

recenzentů. 

Vydavatel m  pr vo pož dat autora o úpravy odborného sdělení na z kladě recenzního 

posudku a doporučení redakční rady, provést potřebné  azykové úpravy textu rukopisu, 

ste ně tak i možnost text nezveře nit. Autor (autoři) veškeré úpravy provedené dle 

doporučení recenzentů a redakční rady viditelně vyznačí v nové verzi rukopisu, například 

formou funkce „sledov ní změn“ v textu či barevně a písemně zpracu e své stanovisko k 

doporučením recenzentů a redakční rady s uvedením důvodů, pro které někter  z doporučení 

neakceptoval. Podrobný popis průběhu recenzního řízení pro potřeby časopisu Ortodoncie  e 

uveden v sekci “Recenzní řízení”. 
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6. Redakce 

6.1. Úloha redaktora 

Redaktor časopisu Ortodoncie  e plně odpovědný za obsah časopisu. Vlastníci i redaktoři 

medicínských časopisů usilu í o společné cíle - publikovat spolehlivý, čitelný a hodnotný 

časopis, který respektu e stanovené cíle. Vlastníci a redaktoři mohou ovšem mít odlišné 

funkce. Vlastník (v našem případě Česk  ortodontick  společnost) m  pr vo  menovat a 

odvol vat redaktory a může dělat důležit  ekonomick  rozhodnutí. Do těchto z ležitostí by 

přesto měli být redaktoři co ne více zasvěcení. Redaktoři ma í plné pr vo rozhodnout o 

obsahu časopisu, především po odborné str nce. Časopis Ortodoncie plně respektuje 

koncept “redaktorské volnosti”, kter   e definov na redaktory. V praxi  e toto splněno 

přímým přístupem redaktorů k vedení společnosti. Vedení České ortodontické společnosti 

není ni ak zahrnuto do rozhodov ní o obsahu odborné č sti časopisu. Ste ně tak nezasahu e 

do recenzních řízení, zpracov ní odborných čl nků apod., toto  e plně v kompetencích 

redaktorů. 

Všichni redaktoři ma í s vlastníkem (Česk  ortodontick  společnost) smlouvu, ve které  sou 

 asně definov ny  e ich role, pr va a povinnosti, a postupy pro řešení konfliktů. V redakční 

radě časopisu Ortodoncie  e  eden vedoucí redaktor, který  e plně odpovědný za časopis  ako 

celek, včetně všech úkonů s přípravou časopisu spo ených. D le  sou v redakční radě hlavní 

redaktoři,  e ichž odpovědností  e spr va odborných čl nků, recenzní řízení, dodržov ní 

platné le islativy, tisk a  rafick  úprava časopisu. Ostatní redaktoři či pomocní redaktoři ma í 

poradní roli, nebo se mohou účastnit  akékoliv další pr ce pro časopis. Všichni zmínění ma í 

plnou odpovědnost za časopis. Vedle redaktorů m  redakční rada k dispozici konzultanty, 

kteří mohou být n pomocni při řešení některých úkolů. Další zaměstnanci redakce za išťu í 

reklamu v časopise, ekonomiku a distribuci časopisu. 

 

6.2. Redakční volnost / svoboda 

Časopis Ortodoncie implementu e definici redakční svobody Světové asociace redaktorů 

medicínských časopisů. Podle této definice redakční volnosti a nez vislosti m  vedoucí 

redaktor plnou odpovědnost a pr vo rozhodov ní nad obsahem časopisu a může rozhodovat 

o zveře ňov ní  ednotlivých příspěvků. Vlastník časopisu (Česk  ortodontick  společnost) 

nezasahuje do vyhodnocení a výběru  ednotlivých čl nků ani přímo, ani vytvořením 
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prostředí, které by k tomu vedlo. Redaktoři zakl da í své rozhodnutí na z kladě zhodnocení 

dané pr ce a  e í důležitosti pro čten ře časopisu. Nesmí se řídit pouze komerčními z  my. 

Redaktoři mohou svobodně vy  dřit odůvodněnou kritiku bez rizika potrest ní nebo 

pron sledov ní, i pokud by tato kritika mohla působit proti komerčním z měrům vlastníka 

časopisu. Redaktoři, redakční rada a další redakční or anizace ma í povinnost podporovat 

redakční volnost a br nit  i. 

 

 

6.3. Střet z  mů v r mci redakce časopisu Ortodoncie 

Všechny postupy, týka ící se střetu z  mů,  sou dostupné na  ebových str nk ch v sekci 

“Střet z  mů” nebo u redakce. Jsou implementov ny tři oblasti střetu z  mů: 

 Možný střet z  mů, týka ící se autora 

 Možný střet z  mů, týka ící se podpory výzkumné pr ce 

 Možný střet z  mů, týka ící se redakce.  

 

Důležitou souč stí těchto pravidel  e také postup, kterým se redakce řídí v případě, že vzniklo 

podezření na střet z  mů. V souladu s těmito pravidly všichni autoři, recenzenti, redaktoři, 

zaměstnanci, atd. podepisu í  ednou ročně prohl šení o tom, že se nenaléza í ve stavu střetu 

z  mů a  sou povinni se doporučeními řídit. Ste ně tak  sou povinni hl sit  akékoliv změny v 

této oblasti. 

 

6.4. Struktura redakce 

Redakce časopisu Ortodoncie m  svou strukturu. V souladu s požadavky na moderní 

redakční pr ci u periodik z medicínské oblasti, ma í redaktoři stanoveny oblasti, za které 

nesou v r mci redakční pr ce odpovědnost.  

Dle ustanovení vlastníka časopisu (Česk  ortodontick  společnost) tvoří redakci 8 redaktorů. 

Každý z nich m  přidělenou oblast z  mu a roli, kterou v redakci plní. Souč stí  e i 

odpovědnost za danou oblast z  mů a vyřizov ní a endy, kter  s danou oblastí / rolí souvisí. 

Ne vyšším or  nem redakční činnosti  e pak redakční rada, tvořena 4 členy. Redakční rada 

mimo  iné kontrolu e pr ci redaktorů, rozhodu e o směřov ní časopisu a  e i konečným 

or  nem při řešení konfliktů. Představitelem redakční rady i redakce  ako celku  e vedoucí 

redaktor.  
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Úlohy a oblasti z  mu, přidělené  ednotlivým redaktorům,  sou n sledu ící: 

 Vedoucí redaktor 

 Výkonný redaktor – odborné čl nky, recenzní řízení, archív, komunikace s autory 

 Redaktor elektronické verze časopisu, le islativa, předpisy, požadavky na čl nky 

 Redaktor zodpovědný za přípravu, sazbu,  rafiku a tisk časopisu 

 Redaktor sekce České ortodontické společnosti 

 Redaktor pro mezioborovou spolupr ci 

 Experiment lní  čl nky a studie, liter rní rešerže 

 Neexperiment lní čl nky a studie 

 

První čtyři pozice z uvedených představu í členy redakční rady. Redaktorem sekce ČOS  e 

zpravidla prezident České ortodontické společnosti. Jednotlivé oblasti z  mu se mohou 

překrývat a redaktoři se mohou při řešení redakčních úkolů zastupovat, vždy ale s ohledem 

na případný střet z  mů a s dodržením dalších redakčních pravidel. 

Dalším členem redakce  sou zaměstnanci, stara ící se o chod redakce, ekonomiku, reklamní 

a endu apod. Smluvně  e zařízen u externí firmy tisk časopisu (včetně sazby), komunikace s 

touto externí firmou probíh  s dodržením z sad ochrany dat, ste ně  ako při ostatní redakční 

komunikaci. 

Členové redakce  sou  menov ní výborem vlastníka časopisu (Česk  ortodontick  

společnost), kterýžto  e výkonným or  nem uvedené společnosti. Do dalších redakčních 

činností ČOS nezasahu e (kromě informací v sekci ČOS) a ponech v  redaktorům volnost v 

redakční činnosti. 

 

6.5. Financov ní redakce a časopisu 

Časopis Ortodoncie  e ma etkem České ortodontické společnosti. Je financov n především z 

inzercí, které  sou v časopise zad v ny. Dalším zdro em pří mů časopisu  e předplatné 

časopisu, které  e souč stí členského příspěvku členů ČOS.  

Časopis nem  ž dné pří my od firem,  e ichž činnost souvisí s uveře něnými čl nky. D le není 

časopis financov n ž dným zdro em, který by souvisel s výzkumnou prací. Více  e uvedeno v 

kapitole o střetu z  mů. 
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Pr ce členů redakční rady  e ohodnocena vydavatelem časopisu vždy  ednou měsíčně dle 

aktu lního výkazu prací  ednotlivých členů. Odměna za tuto činnost  e stanovena smluvně a 

není ovlivněna samotnou prací a výsledky redakce. Ostatní redaktoři ani recenzenti časopisu 

odměňov ní ne sou. Ste ně tak ne sou poskytov ny odměny autorům či spoluautorům 

čl nků. 
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7. Recenzní řízení v r mci časopisu Ortodoncie 

Recenzní řízení 

Recenzní řízení  e z kladní souč stí ohodnocení textů, zaslaných do časopisu. Recenzní řízení 

 e v kompetencích redakce časopisu, a  e ím provedením  sou pověřeni odborníci, kteří 

ne sou souč stí redakce. Je možné pověřit i odborníky z řad redaktorů, v tom případě musí 

být bezpodmínečně splněny podmínky pro vyloučení střetu z  mů. I v tomto případě nesmí 

být pověřeným recenzentem člen redakce s přímým vztahem k or anizaci daného 

recenzního řízení.  Bezchybné, nez vislé a kritické zhodnocení kvality posuzovaného textu  e 

nezbytnou č stí redakční pr ce. Časopis Ortodoncie respektu e a implementu e mezin rodní 

požadavky, kladené na periodika publiku ící v medicínské oblasti. Recenzní řízení lze potom 

ch pat  ako určité prodloužení vědecké pr ce na daném tématu. Recenzní řízení pom h  

redaktorům posoudit vhodnost  ednotlivých textů a rozhodnout se, zda danou pr ci 

publikovat. N zvy a počty textů při atých k recenzi, počet recenzentů, proces recenzního 

řízení a využití recenzních posudků  sou pravidelně zveře ňov ny. V případě časopisu 

Ortodoncie  sou vždy vypracov ny tři recenzní posudky. Z věry těchto posudků  sou velmi 

důležité pro redaktory při  e ich rozhodov ní, zda daný čl nek nebo příspěvek zveře nit. 

Recenzní řízení  sou vedena  edním redaktorem, který  e za ně odpovědný. Pro zvýšení 

důvěryhodnosti  sou všechny požadavky zveře něny v “Instrukcích pro autory”. 

V případě časopisu Ortodoncie  e po obdržení rukopisu odpovědným redaktorem prim rně 

posouzeno, zda příspěvek splňu e všechny n ležitosti (m. . uvedeno v pokynech pro autory, 

např. přiložené dokumenty, přílohy, form t čl nku apod.). Pokud  e čl nek po str nce 

tématu, obsahu a formy způsobilý k dalšímu řízení,  e nutno d le posoudit odbornou úroveň 

čl nku, k čemuž slouží pr vě recenzní řízení.  

Check-list pro redaktora, který je odpovědný za přijetí článku a postoupení tohoto článku 

dalšímu řízení: 

 Form lní úprava čl nku dle pravidel pro autory (členění čl nku, struktura příloh, 

form t, ...) 

 CRediT seznam 

 Informace o financov ní výzkumu 

 Prohl šení o původu pr ce, ori inalitě a nepublikov ní v  iném periodiku 

 Prohl šení o dodržení pravidel střetu z  mů 

 Prohl šení o respektov ní pr v osob a zvířat v medicínském výzkumu 
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 Prohl šení o dodržení pravidel informovaného souhlasu 

 Prohl šení o dodržov ní etických pravidel časopisu 

 Souhlas s poskytnutím autorských pr v k časopisu 

 Smlouva o autorských pr vech 

 Souhlas etické komise 

 

Tyto body  sou považov ny za z kladní a nesmí chybět pro další zpracov ní čl nku. Pokud 

ne sou dod ny autorem (či spoluautory), čl nek nebude při at a nebude před n d le k 

recenznímu řízení. V případě chybě ících bodů může odpovědný redaktor vyzvat autora či 

spoluautory čl nku k dod ní chybě ících materi lů a dokumentů, kteří tak učiní v ne kratší 

možné době. 

Pokud  sou splněny všechny body, uvedené výše, odpovědným redaktorem  sou vybr ni tři 

recenzenti,  imž  e čl nek zasl n k posouzení. Jména autorů ani institucí ne sou recenzentům 

sdělena. V případě časopisu  e recenzní řízení “dvo itě slepé”, tzn. ani autoři nezna í  ména 

recenzentů. Recenzenti  sou vybr ni tak, aby téma čl nku odpovídalo  e ich odbornosti a 

oblasti profesního z  mu. Z roveň nesmí být ve střetu z  mů vůči obsahu čl nku. Recenzenti 

ma í na zpracov ní recenzního posudku zpravidla 1 měsíc, pokud rozsah nebo složitost 

posuzované pr ce nevyžadu e dobu delší. Vešker  komunikace ohledně recenzního řízení  e 

považov na za důvěrnou. 

 

7.1. Úloha recenzenta - recenzenti v řízení vyhodnocu í především: 

1) pravidla technická 

  aký typ příspěvku se  edn  (ori in lní pr ce se statistickým zpracov ním, 

kazuistika, liter rní rešerše, systematický přehled apod.) 

 zda  e daný příspěvek úměrný svým obsahem a délkou 

 zda  e daný příspěvek strukturovaný dle požadovaných pravidel a obsah 

 ednotlivých č stí  e spr vně zařazen 

 zda  sou v čl nku dodržena pravidla CONSORT, případně PRISMA u 

systematických přehledů 

 zda  sou v čl nku dodržena pravidla, týka ící se ochrany soukromí u sub ektů 

výzkumu 

 zda  sou dodržena pravidla, týka ící se střetu z  mů autorů čl nku 

 zda byla respektov na pr va lidí a zvířat, účastnících se výzkumu 
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2) pravidla obsahová 

  ak  e definov n cíl pr ce a zda  e cíl pr ce dodržov n v celém čl nku 

 zda  e spr vně uveden souhrn pr ce, včetně struktury 

 zda  e úvod pr ce dostatečný a k tématu čl nku 

 zda  e č st, zabýva ící se metodikou a použitými materi ly, dostatečn  a vhodně 

doplněn  obr zky, schématy apod. 

 zda  sou výsledky přehledně strukturov ny, doplněny  rafy, tabulkami, a zda  e 

statistické zpracov ní provedeno odborně a data  e možno považovat za validní 

 zda  e souč stí čl nku vhodn  diskuze, s přihlédnutím k množství liter rních 

zdro ů pro dané téma 

 zda  e seznam použité literatury spr vně citov n, dle požadavků v pokynech pro 

autory 

 … 

 

Výsledkem recenzního řízení  e soupis nedostatků čl nku, které  e nutné před publikací 

opravit (pokud  e to možné). Recenzent také uvede svů  n zor na případnou publikaci čl nku 

(zda  e vhodný bez úprav, s úpravami autorů, redakce, nebo zda  e čl nek nevhodný ke 

zveře nění). Rozhodnutí recenzentů  sou pro redakci velmi důležitým vodítkem pro 

posouzení, zda  e čl nek možno publikovat.  

 

7.2. Nast va í n sledu ící možnosti: 

1) V případě zamítnutí čl nku  e autor vyrozuměn o tom, že čl nek není možno 

publikovat, a  e mu se souhlasem recenzenta před n recenzní posudek.  

2) V případě, že  e doporučením recenzenta provést úpravy autorským kolektivem,  e 

autor čl nku vyrozuměn o výsledcích recenzního řízení a čl nek  e mu přeposl n k 

přepracov ní. Poté, co autoři čl nku provedou potřebné úpravy a čl nek předa í 

zpět redakci,   sou tyto úpravy zkontrolov ny. V případě úprav drobného charakteru 

 e tato kontrola provedena redakcí, v případě větších úprav nebo úprav odborných 

 e znovu čl nek postoupen recenznímu řízení. Tento proces se může i několikr t 

opakovat, v z vislosti na výsledcích hodnocení redakce a recenzentů 

3) V případě, že čl nek vyžadu e pouze úpravy technické, bez z sahu do odborných 

č stí čl nku,  sou tyto úpravy provedeny a recenzní řízení v těchto případech  iž 

opakov no není. Autor  e však o těchto úprav ch vyrozuměn a provede  e. 

4) Čl nek  e recenzenty při at bez nutných úprav. V tomto případě  e autor vyrozuměn 

o výsledku recenzního řízení a čl nek  iž není d le obsahově upravov n. Textové 
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korektury v tomto případě také ne sou považov ny za úpravu obsahovou, kter  by 

vyžadovala opakov ní recenzního řízení. 

Ve všech případech platí, že autoři čl nku nezna í  ména recenzentů a recenzenti nezna í 

 ména autorů čl nku. Vešker  komunikace  e vedena přes odpovědného redaktora a je 

považov na za důvěrnou. Recenzní posudky ne sou pro redaktory striktně z vazné, ale 

redaktoři vždy musí pečlivě zv žit, zda  e možno čl nek publikovat i bez všech tři souhlasných 

recenzních posudků.   naprosté většiny čl nků  e vyžadov n kladný z věr recenzního řízení u 

všech tři recenzentů. Redakce časopisu si vyhrazu e pr vo odmítnout čl nek k publikaci i přes 

kladné posudky recenzentů, pokud by čl nek nesplňoval požadavky časopisu Ortodoncie 

(téma čl nku, ne asnosti ohledně financov ní výzkumu,  nepřiznané okolnosti z ištěné až 

během recenzního řízení apod.) 
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8. Střet z  mů 

ÚVOD 

Osoby, které působí  ako autoři, recenzenti a zaměstnanci časopisu Ortodoncie (d le  en 

Časopis), musí vždy  ednat v souladu se svými pr vními a etickými povinnostmi vůči Časopisu 

a České ortodontické společnosti (d le  en „ČOS“) a musí věnovat zvl štní pozornost tomu, 

aby v důsledku střetu  e ich z  mů se z  my Časopisu nebo ČOS nevznikla Časopisu nebo ČOS 

ž dn  ú ma. Ke střetu z  mů doch zí tehdy, pokud m  osoba přímý nebo nepřímý prospěšný 

z  em nebo finanční či  iný vztah, který může být v rozporu nebo se nemusí zcela shodovat s 

povinnostmi  ednotlivce vůči Časopisu nebo s vy  dřením  eho nez vislého vztahu k 

Časopisu. Pokud se takov  osoba domnív , že může být ve střetu z  mů,  e povinna tento 

možný střet z  mů neprodleně a v plném rozsahu zveře nit. Dokud se tak nestane, zdrží se 

účasti na veškerých z ležitostech, které by možný střet z  mů mohl ovlivnit. Časopis může 

informace poskytnuté v prohl šení o střetu z  mů či finančních z  mech použít  ako z klad 

pro redakční rozhodnutí. 

 

8.1. Potenci lní střety z  mů souvise ící se z vazky  ednotlivých 

autorů 

Poté co autoři odešlou rukopis, ať už se  edn  o čl nek nebo dopis,  sou zodpovědní za 

odkrytí všech finančních a osobních vztahů, které by mohly tento rukopis ovlivnit. Je také 

povinností autora / autorů uvést veškeré zdro e financov ní daného výzkumu, včetně zdro ů 

vlastních nebo soukromých. Aby se předešlo ne asnostem, musí autoři explicitně uvést, zda 

potenci lní střety existu í či nikoliv. Autoři by tak měli učinit v rukopise na str nce oznamu ící 

střet z  mů, kter  n sledu e po titulní straně, a  eli to nutné, uvést další detaily v 

doprovodném dopise zaslaném s rukopisem. Autoři by měli identifikovat  edince, kteří  im 

pomohli s psaním či  inak, a uvést, z  akého zdro e byla tato pomoc financov na. Řešitelé 

muse í potenci lní střety odhalit účastníkům výzkumu a v rukopise by měli uvést, zda tak 

učinili či nikoliv. 
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8.2. Potenci lní střety z  mů souvise ící s podporou pro ektů 

Jednotlivé studie čím d l častě i získ va í financov ní od komerčních firem, soukromých 

nadací či st tních or  nů. Podmínky tohoto financov ní mohou potenci lně ovlivnit či  inak 

zdiskreditovat výzkum. 

Vědci ma í etickou povinnost předkl dat k publikov ní věrohodné výsledky výzkumu. Jako 

osoby přímo odpovědné za svou pr ci by navíc badatelé neměli přistupovat na dohody, které 

narušu í  e ich přístup k datům a  e ich schopnost nez visle  e analyzovat a připravovat k 

publikaci. Autoři by měli popsat roli (pokud ně ak   e), kterou sponzor studie sehr l v 

n sledu ících f zích: koncepce studie, sběr, analýza a interpretace dat, vytvoření zpr vy a 

rozhodnutí odeslat zpr vu k publikaci. Pokud podpůrný zdro  v ž dné této f zi nebyl zapo en, 

měli by to autoři uvést. Zkreslení, kter  potenci lně vn še í do výzkumu přímo se na něm 

podíle ící sponzoři,  sou podobn  zkreslením metodickým. Z tohoto důvodu volí některé 

časopisy postup, kdy informaci o sponzorském podílu publiku í v metodolo ické č sti. 

Od autorů studií placených a enturou, kter  m  ma etkové či finanční z  my na výsledku, si 

může Časopis vyž dat prohl šení, například v tomto znění: „Měl  sem plný přístup ke všem 

datům v této studii a při ím m plnou odpovědnost za inte ritu dat a přesnost datové 

analýzy.“ Editoři Časopisu by v odůvodněných případech měli vyžadovat ke kontrole protokol 

a/nebo smlouvy souvise ící s danou studií  eště před tím, než studii při mou k publikaci. 

Časopis m  pr vo neposuzovat čl nek, pokud sponzor převzal kontrolu nad autorským 

pr vem na publikaci. Ste ně tak m  Časopis pr vo odmítnou čl nek, u kterého nebyly 

z ležitosti financov ní  asně uvedeny nebo u kterého existu í pochybnosti o neovlivnění 

výsledků studie ze strany sub ektu, který podporu e pro ekt. Všechny uvedené okolnosti se 

netýka í pouze finančních prostředků, ale také poskytov ní materi lu, provozních z ležitostí, 

přístupu k informacím, atd. 

 

8.3. Potenci lní střety z  mů souvise ící se z vazky editorů, 

zaměstnanců časopisu či recenzentů 

Časopis by se měl vyhnout volbě externích recenzentů, u nichž  e z evný potenci l střetu 

z  mů, např. kole ů z katedry či instituce, kde pracu e kterýkoliv autor. Autoři často poskytu í 

 ména osob, o nichž se domníva í, že by neměly být ž d ny o recenzi rukopisu z důvodu 

potenci lního střetu z  mů (většinou se  edn  o profesion lní střety z  mů). Jeli to možné, 

autoři by měli být pož d ni, aby své požadavky vysvětlili či zdůvodnili; tyto informace  sou 
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důležité pro editora Časopisu při  eho rozhodov ní, zda tyto obavy brat na vědomí či nikoliv. 

Výběr recenzentů se řídí postupem pro recenzní řízení. 

Recenzenti muse í odkrýt  akýkoliv střet z  mů, který by mohl ovlivnit  e ich úsudek o 

rukopisu, a měli by odmítnout recenzov ní konkrétních rukopisů, pokud existu e potenci l k 

jejich ovlivnění. Tak  ako u autorů, pokud recenzenti o potenci lních střetech mlčí, může to 

znamenat, buď že střety existu í a recenzent  e neozn mil, nebo že střety neexistu í. Proto  e 

nutné, aby i recenzenti byli pož d ni o Prohl šení o střetu z  mů. Recenzenti nesmí svou 

znalost pr ce před  e ím publikov ním využít k prosazov ní vlastních z  mů. 

Editoři Časopisu činící konečn  rozhodnutí o rukopisech nesmě í mít osobní, profesní či 

finanční účast na  akékoliv publikaci, kterou posuzu í. Pokud na redakčních rozhodnutích 

participu í další členové redakce, muse í poskytnout aktu lní seznam svých finančních z  mů 

(v míře souvise ící s redakčními pravidly) a zříci se účasti na  akýchkoliv rozhodnutích, kde  e 

střet z  mů. Pracovníci redakce nesmě í využít informací získaných prací s rukopisy k 

soukromému prospěchu. Editoři Časopisu by měli pravidelně publikovat prohl šení o 

možných střetech z  mů souvise ících se z vazky zaměstnanců časopisu. 

 

8.4. Rozhodovací proces redakční rady v případě možného střetu 

z  mů 

Při výběru nebo  menov ní  akéhokoli autora, recenzenta či zaměstnance (d le společně  en 

Představitelé) nebo při výběru čl nku k uveře nění Časopis nebo ČOS také pečlivě zv ží 

 akýkoli možný střet z  mů, ke kterému by mohlo do ít. 

Rozhodnutí, zda doch zí ke střetu z  mů a zda by měl být tento střet zveře něn, a o tom, zda 

 e vhodné se účastnit procesů, které by mohly být střetem z  mů ovlivněny,  e obvykle 

ponech no na  ednotlivci. V některých případech může existence střetu z  mů významně 

ovlivnit z  my Časopisu nebo ČOS. Doch zí-li v těchto případech u Představitele v souvislosti 

s některou ze z ležitostí ke střetu z  mů a Představitel tento střet z  mů nezveře ní, 

rozhodne redakční rada Časopisu po konzultaci s ČOS, zda ke střetu z  mů doch zí, či nikoli, 

a může podniknout  eden nebo více z n sledu ících kroků: 

 Může rozhodnout, že ke střetu z  mů nedoch zí 

 Může rozhodnout, že zveře nění střetu z  mů ze strany tohoto Představitele  e 

dostaču ící a že ne sou třeba ž dn  další opatření 
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 Může Představitele pož dat: 

o Aby se vzdal pozice nebo vztahu, který vede k ke střetu z  mů a mohl se tak 

účastnit z ležitostech týka ících se této věci. 

o Aby se neúčastnil rozhovorů a  edn ní o z ležitostech, které  sou ovlivněny 

střetem z  mů, a aby o těchto z ležitostech nehlasoval. V tom případě musí být 

střet z  mů zveře něn i v Časopisu s patřičným vysvětlením. 

o Aby nebyl fyzicky přítomen při rozhovorech a  edn ních o z ležitostech, které  sou 

ovlivněny střetem z  mů.  

o V rozsahu povoleném stanovami a příslušnými vnitřními předpisy Časopisu mu 

může být odepřen přístup ke všem informacím, včetně písemných dokumentů a 

ústních i písemných zpr v týka ících se z ležitostí, které souvise í se střetem 

z  mů. 

 Může rozhodnout, že ke střetu z  mů doch zí v takovém rozsahu, že  e nemožné se mu 

vyhnout. V tom případě  e nemožné daný čl nek publikovat.  

V souladu s tímto postupem podepíší všichni autoři, recenzenti, z stupci a zaměstnanci  

každý rok prohl šení o střetu z  mů a budou  e  aktualizovat, pokud do de ke změně stavu. 

Proti rozhodnutí redakční rady lze podat odvol ní, které bude prošetřeno. N sledné 

rozhodnutí redakční rady  e  iž konečné. 
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9. Soukromí a důvěrnost dat 

9.1. Pacienti a účastníci výzkumu 

Časopis Ortodoncie se řídí doporučeními mezin rodní asociace vydavatelů medicínských 

periodik. Pacienti a další sub ekty, účastnící se výzkumu, ma í pr vo na soukromí, které nesmí 

být porušeno bez  e ich plně informovaného souhlasu. Identifikační úda e,  ako  méno, rodn  

čísla, bydliště, kontaktní úda e apod., nesmí být zveře něna v čl ncích ani  iných příspěvcích, 

pokud to není informace nezbytn  pro samotný výzkum. V tom případě musí pacient nebo 

z konný z stupce podepsat “Informovaný souhlas”, aby mohl být příspěvek publikov n. V 

tomto případě  e umožněno tomu, kdo informovaný souhlas d v , na pož d ní nahlédnout 

do daného příspěvku. Autoři musí těmto pacientům poskytnout plné informace o tom, co o 

nich bude zveře něno, a to  ak v tištěné, tak v elektronické podobě. Pacientův souhlas musí 

být vy  dřen psanou formou a  e archivov n autorem nebo redakcí časopisu, vše v souladu s 

místní le islativou. Vzhledem k tomu, že příslušn  le islativa se liší v různých oblastech, 

časopis Ortodoncie se řídí le islativou, platnou v České republice. Dle ní  e dostatečné, pokud 

archivaci prov dí autor čl nku a autor n sledně předkl d  tuto dokumentaci redakci. Více 

informací o samotném informovaném souhlasu lze nalézt v sekci “Informovaný souhlas”. 

Úda e, které ne sou nezbytné pro samotnou studii, musí být vypuštěny. Informovaný souhlas 

 e vyžadov n, pokud existu e podezření, že nemusí být dodržena anonymita sub ektů, 

účastnících se výzkumu. V případě časopisu Ortodoncie informovaný souhlas redakce 

vyžadu e téměř vždy. Například maskov ní oblasti očí u foto rafií obliče ů pacientů,  e 

redakcí považov no za nedostatečně anonymizu ící. Vždy  e nutno zvolit takový postup, aby 

byla identifikace zcela znemožněna, pokud to není v rozporu s cílem výzkumné pr ce. Pokud 

kvůli anonymizaci do de ke  rafickým změn m v obrazové dokumentaci, musí autor zaručit, 

že nedošlo ke zkreslení výsledků studie. Toto by mělo být také vyznačeno v samotném 

příspěvku, pokud  e to z hlediska z važnosti pr v nutné. 

Požadavky na “Informovaný souhlas”  sou definov ny redakcí a  sou zahrnuty v instrukcích 

pro autory příspěvků. Pokud bylo nutné získat informovaný souhlas od účastníků výzkumu, 

bude toto uvedeno i v časopise. Všichni účastníci studie musí být informov ni a příslušné 

dokumenty  sou vždy přístupné redakci časopisu. Ste ně tak všichni autoři čl nků nebo 

příspěvků, které ma í být otištěny v časopise, musí potvrdit, že souhlasí a postupu í dle 

definovaných pravidel pro Informovaný souhlas. 
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9.2. Autoři a recenzenti 

S příspěvky časopisu Ortodoncie  e nakl d no s respektem k soukromí autora. S pod ním 

čl nku redakci časopis autor svěřu e redakci citliv  data svého výzkumu a výzkumného úsilí, 

na nichž mnohdy z visí  e ich reputace a kariéra. Ne větší riziko porušení soukromí autora  e 

při recenzním řízení. Ste ně tak recenzenti ma í pr vo na soukromí, což redakce plně 

respektu e. Soukromí lze porušit pouze v případě podezření na podvodné či protipr vní 

 edn ní, což vyplýv  také z le islativy České republiky. 

Redaktoři časopisu Ortodoncie nesmí zveře nit nebo odtajnit informace o rukopisech 

(samotný pří em rukopisu, obsah, stav v recenzním řízení, kritiku recenzentů apod.) 

komukoliv  inému kromě autorů, redakce a příslušných recenzentů. To se týk  i ž dostí o 

dalším nakl d ní s materi ly. Redaktoři zaruču í recenzentům (a ti  sou o tom poučeni), že 

komunikace ohledně recenzních řízení  e soukrom  a příspěvek  e plným ma etkem autora. 

Redaktoři, recenzenti a ostatní zaměstnanci redakce tak musí respektovat autorovo pr vo a 

nekomunikovat veře ně o dané pr ci, dokud není čl nek či příspěvek publikov n. 

Recenzenti časopisu Ortodoncie nesmí pořizovat kopie zaslaných materi lů pro vlastní 

potřeby a nesmí tyto materi ly s nikým sdílet, pokud nema í k danému  edn ní svolení 

redakce, resp. autora. Recenzenti musí po provedení recenzního řízení materi ly vr tit 

odpovědnému redaktorovi a nesmí uchov vat ani kopie odmítnutých příspěvků. V případě 

elektronicky vedených recenzních řízení musí veškeré před v ní dat splňovat podmínky 

le islativy, především Z kona na ochranu osobních úda ů a pr va Evropské unie (GDPR). 

Koment ře a n zory recenzentů nesmí být veře ně publikov ny bez souhlasu recenzenta, 

autora a redakce. 

V případě časopisu Ortodoncie  e recenzní řízení dvo itě anonymní, autor nezn   ména 

recenzentů, recenzenti nezna í  méno autora. Autor se vždy musí řídit “Instrukcemi pro 

autory” a postupovat dle nich. Pokud není stanoveno  inak a není vy  dřen souhlas 

zúčastněných, autor v tomto případě nezn   méno recenzentů.  

V některých případech  e možno zveře nit koment ře recenzentů. Je k tomu zapotřebí 

poučení a souhlas autora i recenzenta. Navíc  e možno zaslat koment ře  ednoho recenzenta 

ostatním recenzentům téhož příspěvku, což napom h  ke zlepšení recenzního řízení 

poskytnutím zpětné vazby recenzentům. Recenzenti  sou také uvědomění o n sledném 

rozhodnutí redakce při mout či odmítnout příslušný příspěvek. Koment ře recenzentů 

ne sou v případě časopisu Ortodoncie zveře ňov ny. Ale  e možné zaslat recenzní posudek 

 ednoho recenzenta ostatním recenzentům téhož příspěvku. Cílem  e poskytnout cennou 

zpětnou vazbu a zkvalitnit recenzní řízení. 
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10. Prohl šení o lidských pr vech a pr vech zvířat 

Všechny příspěvky zaslané do redakce časopisu Ortodoncie musí obsahovat prohl šení o 

dodržení lidských pr v a pr v zvířat. Příspěvek, který  e  nebude obsahovat, nebude v 

časopise uveře něn. Je nutné písemně doložit, že bylo postupov no v souladu s etickými 

standardy příslušné Etické komise pro experimenty na lidech (institucion lní a n rodní) a s 

Helsinskou deklarací z roku 1975 v revidovaném znění z roku 2000 a 2008. Existu í-li 

pochybnosti o tom, že výzkum byl veden v souladu s etickými standardy, musí autoři 

vysvětlit důvody svého  edn ní a n sledně prok zat, že pochybné aspekty studie schv lila 

institucion lní Etick  komise. Při publikov ní výsledků pokusů na zvířatech budou autoři 

vyzv ni, aby doložili, že byly respektov ny institucion lní a n rodní pokyny pro péči a výzkum 

laboratorních zvířat. Zvl ště pak z věry a doporučení Mezin rodního výboru lékařských 

časopisů, zn mé  ako “Jednotné požadavky na zasíl ní rukopisů do biomedicínských 

periodik”. 
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11. Informované souhlasy v časopise Ortodoncie 

11.1. Všeobecn  pravidla informovaného souhlasu 

Za každých okolností ma í pacienti a další sub ekty výzkumu pr vo na soukromí a ochranu 

osobních dat. Toto nesmí být porušeno bez poskytnutí ř dných informací dotčeným osob m 

a tyto musí se z sahem do soukromí souhlasit písemnou formou. Jakékoliv identifiku ící 

informace pacientů ( méno, inici ly, foto rafie …) by neměly být publikov ny, pokud to není 

bezpodmínečně nutné pro samotnou studii. V tom případě musí každý sub ekt výzkumu 

nebo  eho z konný z stupce písemně souhlasit se zveře něním úda ů, které by mohly vést k 

identifikaci  edince. V r mci tohoto informovaného souhlasu  e také povinnost autora 

poskytnout na vyž d ní n vrh čl nku tomu, kdo informovaný souhlas poskytu e. Autoři 

čl nku by měly v čl nku zveře nit, kdo se sběrem informovaných souhlasů pom h , 

případně,  ak  e tento sběr financov n. 

Zveře nění identifiku ících detailů  e nutno co ne více omezit, pokud  e ich uvedení není 

nezbytné. Dosažení úplné anonymity  e obtížné, z toho důvodu doporuču eme pořídit 

informovaný souhlas kdykoliv mohou vzniknout pochybnosti o použití osobních a 

soukromých dat. Např. maskov ní očí na foto rafiích není považov no za dostatečnou 

anonymizaci. Pokud prov díme změny, především na obrazových materi lech,  e povinností 

autora za istit, aby tím nedošlo ke změně parametrů použitých ve výzkumu či výsledků 

studie. Autor o těchto změn ch také musí informovat vydavatele periodika - redakci 

časopisu Ortodoncie 

 

11.2. Informované souhlasy a detaily pacientů 

Studie na pacientech či dobrovolnících vyžadu í jejich informovaný souhlas a příslušné etické 

komise. O existenci těchto dokumentů by mělo být v r mci čl nku referov no a mělo by na 

ně být v textu studie odk z no. Pakliže autoři chtě í, aby tato dokumentace byla souč stí 

čl nku, musí na vyž d ní časopisu Ortodoncie dodat n sledu ící: souhlas pacientů se 

zveře něním foto rafické dokumentace (nebo  e ich z konných z stupců) či souhlasy s 

otištěním materi lů obsaženým v  iných studiích a  iných periodicích. Tyto souhlasy musí být 

v souladu s principy obecného nařízení o ochraně osobních úda ů GDPR (General Data 

Protection Re ulation, E , 2016/679) a v souladu s pr vními předpisy platnými v zemi autora 
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čl nku. Výše zmíněné podepsané souhlasy nemusí být odesíl ny redakci časopisu Ortodoncie 

 ako příloha čl nku, nicméně musí být k dispozici na vyž d ní u autora čl nku. Pokud 

informované souhlasy pacientů ne sou k dispozici, musí vešker  dokumentace být z čl nku 

před  eho odesl ním redakci časopisu Ortodoncie odstraněna. 

Je odpovědností autora zajistit následující: 

 Je povinností autora čl nku informovat s předstihem pacienty a  e ich z konné 

z stupce, u kterých pl nu e autor použít dokumentaci pro vědecké účely či pro účely 

publikace, za  akým účelem  e dokumentace pořizov na, v  aké formě, kde a kdy bude 

použita. 

 Autor musí za istit písemný souhlas pacientů (nebo  e ich z konných z stupců) se 

zveře něním osobních dat, pakliže  e souč stí čl nku  e ich foto rafick  či  ak koliv 

 in  dokumentace obsahu ící  e ich osobní data. V případě, že pacient či z konný 

z stupce se zveře něním dokumentace nesouhlasí, nesmí být v čl nku použity, a to 

ani tehdy, jsou-li foto rafie anonymizov ny. Je také nutné db t na to, aby 

foto rafick  dokumentace byla patřičně vedena, byla dostatečně kvalitní a 

nesnižovala ni ak důsto nost pacientů. Autoři by také měli používat foto rafickou 

dokumentaci pouze bezprostředně souvise ící s předmětem zkoum ní, kter   e 

nezbytn  k ilustraci problému či k pochopení problematiky studie. 

 V případě, že m  pacient či  eho z konný z stupce  ako podmínku zveře nění 

anonymizaci foto rafií, musí autoři tuto anonymizaci za istit tak, aby z roveň 

neohrozila výpovědní hodnotu těchto foto rafií z hlediska významu pro čl nek.  

 Dokumentace nesmí zahrnovat plné  méno pacienta, inici ly, čísla zdravotního 

po ištění či osobních dokladů, data narození či  in  data, na z kladě kterých by bylo 

možné pacienty identifikovat. 

 Tabulky,  rafy či obrazov  dokumentace, které  sou souč stí  iž  inde publikovaných 

materi lů (studie v časopisech, učebnice atp.), musí být doloženy podepsaným 

souhlasem k  e ich reprodukci vlastníkem pr v těchto materi lů (časopis, nakladatel 

etc.). 

 Tyto výše zmíněné souhlasy musí na vyž d ní autor poskytnout časopisu Ortodoncie. 

 Souhlas naopak není vyžadov n při použití dokumentace, ze které není možné 

jedince identifikovat, např. rent enové snímky, výřezy z CT či histolo ické snímky 

neobsahu ící popisky s identifikací pacienta. 
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11.3. Z konné normy a souvise ící le islativa 

Pro publikace  e nutné také respektovat mezin rodní pravidla pro vedení výzkumu ve 

zdravotnictví. Ze ména z kony země, kde  e výzkum prov děn. V případě ČR  e to ze ména 

Z kon o ochraně osobních úda ů 101/2000 Sb. a z kon o zpracov ní osobních úda ů 

110/2019 Sb. Z dalších pak např. Z kon o přenositelnosti a odpovědnosti ve zdravotním 

po ištění z roku 1996 (d le  en „HIPAA“) a další feder lní a st tní z kony  SA týka ící se 

soukromí a bezpečnosti osobně identifikovatelných informací. Obecné nařízení o ochraně 

úda ů (GDPR) (E ) 2016/679 a prov děcí pr vní předpisy členských st tů Evropské  nie, 

Kanadský z kon o ochraně osobních úda ů a elektronických dokumentech, indický z kon o 

informačních technolo iích a souvise ící pravidla ochrany osobních úda ů (společně „Z kony 

o ochraně úda ů a soukromí“) apod. Pravidla pro informovaný souhlas  sou také v souladu s 

ustanoveními Mezin rodní komise lékařských a biomedicínských periodik, kde  sou 

publikov ny  ako “Souhrnné požadavky pro n vrhy čl nků pro autory čl nků v 

biomedicínských periodicích’’. Všechna pravidla a požadavky, týka ící se informovaného 

souhlasu, jsou také zveře něny v Pravidlech pro autory čl nků časopisu Ortodoncie. Pokud 

bylo v r mci čl nku nutné za istit informovaný souhlas sub ektů výzkumu,  e toto uvedeno 

také v příslušném čl nku. 
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12. Pokyny pro autory 

Cílem časopisu ORTODONCIE  e informovat členy České ortodontické společnosti a ostatní 

ortodontickou a stomatolo ickou veře nost o dění v odborné společnosti, o vývo i v 

ortodoncii a příbuzných oborech, poskytovat materi ly pro post radu lní a celoživotní 

vzděl v ní specialistů v oboru ortodoncie a informovat o odborných a školicích akcích. 

Časopis  e vyd v n v českém  azyce, odborné pr ce dvo  azyčně v českém/slovenském a 

an lickém  azyce. 

 

Příspěvky v časopise se řadí do těchto rubrik: 

1. Společensk  rubrika a zpr vy České ortodontické společnosti 

2. Za ímavosti v oboru ortodoncie (zpr vy o proběhlých odborných a školicích akcích, 

zpr vy z kon resů, st ží a cest) 

3. Diskusní a polemické příspěvky, dopisy redakci 

4. Odborné pr ce (původní pr ce, souborné refer ty, předběžn  sdělení, kazuistiky) 

5. Ze zahraničních časopisů (refer ty z časopisů) 

6. Recenze (odborných knih a atestačních prací) 

 

Příspěvky se zasíla í či před va í v elektronické formě (CD, flash disk, e-mail) psané v 

textovém editoru obvyklého typu v souladu s aktu lními pravidly českého nebo slovenského 

pravopisu a americkým standardem an lického pravopisu  ednotně v celém sdělení. 

Foto rafie a obrazov  dokumentace musí být uloženy ve form tu  rafickém, v rozlišení min. 

250-300 dpi. Tabulky,  rafy a texty v obr zcích se publiku í v an lickém  azyce. Pr ce zaslané 

redakci musí být formulov ny s konečnou platností. Změny v počtu autorů,  e ich pořadí či 

významné změny textové a obsahové (včetně změn příloh)  e vhodné provést  eště před 

zasl ním fin lní verze redakci, ne pozdě i však do zah  ení recenzního řízení. I tyto změny v 

zaslaném rukopise  e možno prov dět pouze se souhlasem redakce. Pozdě ší změny  iž 

nemusí být redakcí umožněny. Nedílnou souč stí zaslaného příspěvku  sou i požadované 

dokumenty, uvedené níže. 
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12.1. Požadavky na odborné pr ce  

Redakce při ím  pr ce, které nebyly a nebudou zad ny  inému periodiku, vyhovu í po str nce 

odborné a ma í odpovída ící úroveň metodolo ického a statistického zpracov ní. Publikov ní 

výsledků klinických a experiment lních (pokusy na zvířatech) výzkumů  e podmíněno 

dodržením příslušných etických z sad, ze ména principů Helsinské deklarace a souhlasem 

etické komise. Materi ly převzaté z  iných pramenů musí být doplněny písemným souhlasem 

držitele autorských pr v, který svolu e k reprodukci. Redakční rada nevyžadu e imprimatur 

vedoucího pracoviště. Za úroveň sdělení odpovída í autoři. Každý rukopis proch zí recenzním 

řízením, které  e oboustranně anonymní a  e prov děno třemi na sobě nez vislými 

odborníky. Posudek  e spolu s n vrhy úprav zasíl n autorovi k úprav m. Konečné rozhodnutí 

o při etí čl nku k publikaci a o úpravě rukopisu si vyhrazu e redakce. Pr ce mohou být v 

českém, slovenském nebo an lickém  azyce. Překlad do an lického  azyka v případě pod ní 

čl nku v češtině nebo slovenštině za išťu e redakce. V z  mu zvýšení kvality překladu do 

an ličtiny redakce doporuču e speci lní an lické odborné výrazy uvést v příloze. Výsledn  

podoba čl nku  e vždy předložena autorovi ke schv lení. 

 

Základní požadavky na články v časopise Ortodoncie, které autoři musí respektovat: 

 

 Etické standardy výzkumů ve zdravotnictví 

 Pravidla pro vyloučení střetu z  mů 

 Pravidla pro dodržov ní pr v osob a zvířat v medicínském výzkumu 

 Principy Helsinské deklarace, principy ARRIVE, nařízení 2010/63/E , ... 

 Pravidla pro poskytov ní informovaného souhlasu u sub ektů výzkumu 

 Pravidla pro transparentní financov ní výzkumu v medicínských oborech 

 Ori inalita čl nku 

 Pravidla pro autory čl nků v časopisu Ortodoncie 

 

 

V zaslaném příspěvku je nutno uvést: 

 

 Úvodní strana - n zev pr ce, cel   ména autorů včetně titulů, n zev a sídlo 

pracoviště, odkud pr ce vych zí, n zev a sídla pracovišť všech autorů, pracovní 

zařazení autorů na  ednotlivých pracovištích, event. pozn mka o případné 

předchozí publikaci ve formě předn šky. Souč stí  e plný kontakt na hlavního 

autora, který bude odpovědný za komunikaci s redakcí. 
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 CRediT (Contributors role Taxonomy) seznam - pokud  e více autorů čl nku,  e 

požadov no prohl šení  o tom, za co který uvedený autor v r mci pr ce 

odpovídal (CRediT role). Tzn. seznam autorů, kteří se podíleli na některých z 

uvedených č stí pr ce: koncept výzkumu, metodika, soft arové zpracov ní, 

statistické zpracov ní, validace dat, analýza dat, vizualizace dat,  enerov ní 

obrazových dat, dohled nad výzkumem, administrace, zisk financí apod. Osoby 

mohou být uvedeny u více položek, pokud se na nich podílely. 

 Poděkování / financování - způsob financov ní provedeného výzkumu (i v 

případě, že výzkum byl financov n z vlastních zdro ů). Je možno uvést v textu 

rukopisu nebo samostatně v č sti “Poděkov ní”. Zde by také měly být uvedeny 

informace o sub ektech, které ne sou uvedeny mezi autory pr ce, ale na výzkumu 

se podílely. Souč stí  sou čísla přidělených  rantových pro ektů a  prostředků. 

Pokud nebyl výzkum financov n z externích zdro ů, uveďte informaci např.: 

“Tento výzkum nebyl financov n z  rantových pro ektů, veře ných ani komerčních 

zdro ů ani ze zdro ů neziskových or anizací”. 

 Souhrn / Abstrakt se píše na samostatné str nce v délce do 15 ř dek.   

experiment lních prací  e souhrn strukturovaný. Obsahu e cíl pr ce, metodiku a 

materi l, výsledky studie, z věry. Souhrn se píše ve třetí osobě, slova se 

nezkracu í. Na zvl štním ř dku se uv dí 2-5 klíčových slov či fr zí (doporučené 

maximum do 100 znaků). 

 Vlastní text  e u původních ori in lních prací se statistickým zpracov ním 

zpravidla rozdělen na úvod, materi l (nebo soubor) a metodiku, výsledky, diskusi 

a z věr. Členění ostatních odborných prací se řídí povahou sdělení. Důrazně 

doporuču eme autorům řídit se pravidly CONSORT u randomizovaných klinických 

studií, případně PRISMA u systematických přehledů. Pokud možno, používe te 

metrický systém. Přílohy (obr zky,  rafy, tabulky, …) nezařazu te do textu, ale 

přiložte ve zvl štních příloh ch,  ak  e uvedeno níže. 

 Literatura, citace a odkazy - citace se řadí a číslu í podle pořadí výskytu v textu. 

Pořadové číslo citace se v textu uv dí v hranatých z vork ch, např. [1]. Citace a 

odkazy  sou n sledně seps ny v č sti textu “ iteratura”, “Citace” nebo “Odkazy”. 

Cituje se podle normy NISO Z39.29-2005 (revidov no 2010). Jde o citační normu 

používanou dle doporučení mezin rodní komise pro vedení medicínského 

výzkumu - ICMJE - National Information Standards Organization NISO Z39.29-

2005 (R2010) Bibliographic References, používané National  ibrary of Medicine, v 

datab zích této or anizace. Příklady typů citací  sou uvedeny zde: 

 

http://www.niso.org/publications/ansiniso-z3929-2005-r2010-bibliographic-references
http://www.niso.org/publications/ansiniso-z3929-2005-r2010-bibliographic-references
http://www.niso.org/publications/ansiniso-z3929-2005-r2010-bibliographic-references
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CITACE Č ÁNK : 

Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. 

Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical 

contusion injury. Brain Res. 2002;935(1-2):40-6. 

(pokud má článek více než 6 autorů, doplňte zkratkou “, et al.”) 

 

CITACE KNIHY / MONOGRAFIE 

Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid 

tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. 

New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 

 

E EKTRONICKÉ MATERIÁ Y (čl nek, kniha, soft are) 

Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an 

advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 Jun [cited 2002 Aug 12];102(6):[about 1 

p.]. Available from: https://ovidsp.tx.ovid.com/ Subscription required. 

 

Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. 

Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: 

https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-palliative-care-for-cancer. 

 

Golda TG, Hough PD, Gay G. APPSPACK (Asynchronous Parallel Pattern Search). 

Version 5.0.1 [software]. Sandia National Laboratories. 2007 Feb 16 [cited 2016 

Apr 4; downloaded 2010 Jan 5]. Available from: 

https://dakota.sandia.gov/packages/hopspack 

 

Zkratky n zvů ne častě i citovaných ortodontických a stomatolo ických časopisů 

jsou uvedeny v Tab. 1. Za literaturou se uv dí  méno a kontakt na prvního autora 

příspěvku. 

 

Podrobný popis citačních norem a odkazů je k dispozici zde: 

https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html#books 

 

Celý popis citační normy  e k dispozici zde: 

https://www.niso.org/publications/ansiniso-z3929-2005-r2010 

 

 

https://ovidsp.tx.ovid.com/
https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-palliative-care-for-cancer
https://dakota.sandia.gov/packages/hopspack
https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html#books
https://www.niso.org/publications/ansiniso-z3929-2005-r2010
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 Přílohy - Obrazová dokumentace ( rafy, schémata, foto rafie, rt  snímky, ...) se 

přikl da í k rukopisu  ako samostatné přílohy, každ  příloha zvl šť.  e enda k 

obrazové dokumentaci se přikl d  ve zvl štním souboru. Místo, kam se m  

příloha v textu umístit,  e vhodné označit v textu. Pokud  e to nutné,  e také 

doporučeno označit orientaci obr zků. Jinak  e za platnou orientaci považov na 

orientace určen  příslušným souborem. Obr zky musí být upraveny tak, aby se 

daly reprodukovat, především být čitelné a v dostatečném rozlišení a musí být 

zasl ny v  rafickém form tu (. p , .pn , .bmp, .tiff). Pokud možno, používe te 

form ty bez ztr tové komprese dat (.eps, .tiff, .bmp). Grafy  sou před v ny ve 

form tu  rafickém, včetně příslušných vstupních dat a propo ení s nimi (MS Excel, 

OpenOffice). Foto rafie a rent enové snímky musí být uloženy ve form tu min. 

250-300 dpi. Doporuču eme CMYK form t nebo barevnost ve stupních šedi. U 

obr zků pře atých z  iných prací  e nutné toto uvést a připo it souhlas autora, 

pokud  e to vyžadov no. Ste ně  e nutno postupovat u obr zků upravených 

dodatečně, pokud vych zí z pr ce  iného autora či se na ně vztahu e autorský 

z kon. Za úpravu  sou považov ny i  akékoliv neline rní operace s obrazovými 

daty a takové úpravy  e nutné u daného obr zku uvést. 

 Přílohy - neanonymní data - foto rafie obliče e pacienta musí mít souhlas 

zobrazené osoby se zveře něním (Informovaný souhlas), v opačném případě bude 

redakce nucena vr tit obr zky autorovi k provedení anonymizace. Form lní 

souhlas se zveře něním obrazové dokumentace u sub ektů výzkumu není 

vyžadov n, pokud z obr zku není možn  identifikace osoby (ze ména u rt  

snímků, CT snímků, výsledků  Z vyšetření apod., pokud neobsahu í prvky, které 

by mohly osobu identifikovat). Za dostatečnou anonymizaci není považov no 

překrytí očí či prosté rozmaz ní č sti obliče e. Je zapotřebí buď použít  en tu 

obrazovou dokumentaci, kter  identifikaci neumožňu e (odstranit např. č sti 

obliče e, které nesouvisí s předmětem výzkumu) nebo tuto dokumentaci upravit 

rozs hle i. Pacienti také nesmí být označov ni  mény nebo inici lami (ani  inými 

úda i, které by umožnily identifikaci sub ektu), ale pouze pořadovými čísly, či 

 inými interně zavedenými značkami, které ne sou veře ně dostupné a 

sp rovatelné s osobními úda i.   upravených foto rafií  e nutné vždy uvést rozsah 

provedených úprav. Tyto úpravy nesmí zkreslit či znehodnotit samotný výzkum. 

 Přílohy - tabulky - se přikl da í k rukopisu  ako samostatné přílohy, každ  příloha 

 ako zvl štní soubor. Doporuču eme  iž samotné soubory s  ednotlivými přílohami 

po menovat tak, aby nevznikly pochybnosti o umístění přílohy v textu. Legenda k 
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tabulce se uv dí nad tabulkou, vysvětlivky pod tabulkou. Místo, kam se m  

tabulka v textu umístit,  e vhodné označit v textu. Tabulky  sou přiloženy ve 

form tu textovém (MS Word, OpenOffice). V případě  rafů, vyplýva ících z 

tabulek či ma ící propo ení na tabulky,  e možno tabulky a  rafy předat společně, 

aby zůstalo toto datové propo ení zachov no. V tomto případě ale musí být 

zachov na možnost s  rafy a tabulkami pracovat také nez visle. 

 

12.2. Přílohy k zaslanému příspěvku 

Dále je autor povinen k samotnému rukopisu (pravidla uvedená výše) přiložit následující: 

 

 prohl šení o tom, že se  edn  o vlastní původní pr ci autora či autorů 

 prohl šení o tom, že pr ce současně nebyla a nebude nabídnuta  inému periodiku 

 prohl šení, že autoři nema í komerční, vlastnické nebo finanční z  my na produktech 

nebo společnostech popsaných v tomto čl nku (tato tři prohl šení  e možno spo it do 

jednoho dokumentu) 

 prohl šení o vyloučení střetu z  mů (Conflict of interests Consent) pro všechny autory 

pr ce a přispěvatelů k pr ci 

 prohl šení o respektov ní pr v sub ektů výzkumu (Human and Animal ri hts Consent) 

 prohl šení o dodržov ní pravidel informovaného souhlasu (Informed Consent), platí 

pro sub ekty výzkumu, zvl štní pozornost  e potřeba tomuto věnovat, pokud v pr ci z 

podstaty čl nku  sou použív na neúplně anonymizovan  data 

 souhlas etické komise s provedením výzkumu (Ethical committee Consent), v případě 

retrospektivních i prospektivních studií 

 prohl šení o tom, že pr ce byla vedena v souladu s etickými pravidly časopisu 

 souhlas s převodem autorských pr v na časopis Ortodoncie 

 

V případě potřeby je autor povinen doložit také: 

 

● souhlas  iného držitele autorských pr v k reprodukci obr zků a  iného převzatého 

materi lu 

● souhlas sub ektů výzkumu se zveře něním foto rafií či  iných osobních dat v čl nku, a 

i to pouze v případě, že  e to nezbytné pro validitu výsledků 

● informace o případné anonymizaci materi lů použitých v čl nku 
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V průvodním dopise (zpravidla  ako souč st titulní strany)  e d le třeba uvést kontaktní 

adresu prvního autora, telefonní číslo a e-mail. K dopisu  e třeba přiložit foto rafie autorů v 

elektronické formě ( p  nebo tiff). Tyto foto rafie budou zveře něny v z hlaví čl nku. 

Rukopis bude n sledně posouzen třemi odbornými recenzenty redakční rady. Jména 

recenzentů ne sou autorovi sdělena, ste ně tak recenzenti nezna í  ména autorů čl nku.  

Pr ce nevyhovu ící po obsahové nebo form lní str nce budou vr ceny autorům k 

přepracov ní. Pokud  sou nutné větší úpravy čl nku, vyhrazu e si redakce pr vo znovu čl nek 

podstoupit recenznímu řízení. Pr ce při até k publikov ní budou zasl ny autorům k případné 

korektuře. Autorsk  korektura slouží pouze k opravě tiskových chyb, nelze při ní text 

obsahově měnit nebo doplňovat. Prov dí se elektronicky. Korektury  e třeba vr tit obratem, 

jinak si redakce vyhrazu e pr vo vydat text bez autorizace. Zaslan  dokumentace se vrací  en 

po dohodě.  veře něn  pr ce se st v  ma etkem časopisu Ortodoncie. Přetisknout  e í č st 

nebo použít obr zku v  iné publikaci lze  en s citací původu. 

 

12.3. Check-list pro autory  

Před zasl ním rukopisu se přesvědčte, zda posíl te VŠECHNY body, které  sou zapotřebí. 

Touto kontrolou ušetříte čas sobě i redakci a z ednodušíte komunikaci. Bez zasl ní všech 

potřebných dokumentů nebude rukopis při at k publikaci a budete pož d ni o doplnění. 

Seznam je zde: 

1. Úvodní strana 

2. CRediT seznam 

3. Poděkov ní / financov ní 

4. Souhrn / Abstrakt, klíčov  slova 

5. Vlastní text 

6. Citace / reference / odkazy 

7. Přílohy textu (tabulky,  rafy, obr zky, …) 

8. Prohl šení o původu pr ce, ori inalitě a nepublikov ní v  iném periodiku 

9. Prohl šení o dodržení pravidel střetu z  mů 

10. Prohl šení o respektov ní pr v osob a zvířat v medicínském výzkumu 

11. Prohl šení o dodržení pravidel informovaného souhlasu 

12. Prohl šení o dodržov ní etických pravidel časopisu 

13. Souhlas s poskytnutím autorských pr v k časopisu 

14. Dohoda o autorských pr vech 
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15. Souhlas etické komise 

16. Souhlasy  iných autorů k použití převzatého materi lu 

17. Souhlas sub ektů výzkumu ke zveře nění  e ich dat v čl nku 

18. Informace o anonymizaci dat a úpravě obrazových materi lů  

Body 1 - 14  sou POVINNÉ, body 15 - 18 zasíle te v případě, že  e to v r mci dané pr ce 

vyžadov no. Pro body 2, 8 - 14, 16, 17 můžete použít předpřipravené formul ře, dostupné 

na  ebových str nk ch. Tyto formul ře  e možné v některých případech upravit dle 

konkrétní situace, doplnit či změnit. Vždy ale musí být zachov ny prvky, které  sou redakcí 

vyžadov ny dle redakčních pravidel (dostupné taktéž na  ebových str nk ch). Body 1, 3 - 7, 

15 vytv ří autor čl nku. 

 

12.4. Postupy  iných typů příspěvků 

Zvláštnosti v postupu při zasílání příspěvků  v kategorii “Systematické přehledy” a “Meta-

analýzy” 

Příspěvky v uvedené kate orii musí být připraveny dle současných pravidel PRISMA 

(Preferred Reporting for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Bez dodržení těchto 

pravidel nebude čl nek do časopisu Ortodoncie při at. Doporuču eme sezn mit se s těmito 

pravidly ve z ednodušené podobě a  iž upravenými pro potřeby oboru ortodoncie, např: 

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_Model_Orthodontic_Systematic_Re

view.pdf 

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_Guidelines_for_Systematic_Reviews

_and-Meta-Analyses.doc 

Z ednodušený postup (PRISMA flo  dia ram) a potřebné parametry (PRISMA check-list) jsou 

k dispozici také na  ebových str nk ch časopisu Ortodoncie. 

 

 

 

 

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_Model_Orthodontic_Systematic_Review.pdf
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_Model_Orthodontic_Systematic_Review.pdf
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_Guidelines_for_Systematic_Reviews_and-Meta-Analyses.doc
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/YMOD_Guidelines_for_Systematic_Reviews_and-Meta-Analyses.doc
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Zvláštnosti v postupu při zasílání příspěvků v kategorii “Randomizovaných klinických 

studií” 

Randomizované klinické studie musí splňovat pravidla CONSORT (Consolidated Standards of 

Reporting Trials). Bez aplikace těchto pravidel nebude čl nek k publikaci při at. 

Doporuču eme sezn mit se s těmito pravidlo ve z ednodušené podobě, např.:  

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/ajodo_rct_guidelines.pdf 

Z ednodušený postup (CONSORT flo  dia ram) a potřebné parametry (CONSORT check-list) 

 sou k dispozici také na  ebových str nk ch časopisu Ortodoncie. 

 

Zvláštnosti v postupu při zasílání příspěvků v kategorii “Kazuistiky” 

Časopis Ortodoncie umožňu e zveře nit kazuistické případy, které souvisí s oborem. Případy 

by měly být ori in lní, za ímavé a měly by mít klinické využití. Příspěvky v této kate orii lze 

zaslat v různých form tech,  e zapotřebí dodržet ale technické parametry,  ak  sou pops ny 

výše (ze ména kvalita a popis foto rafií a obrazové dokumentace). Pokud  e to z hlediska 

příspěvku možné, doporuču eme příspěvek s kazuistikou členit n sledovně: 

● ÚVOD -  e vhodné uvést, co  e podstatou problému u daného případu. ´Kr tce by zde 

měla být uvedena také literatura, kter   e k danému tématu dohledateln . 

● DIAGNÓZA A ETIO OGIE - v této č sti by autor měl shrnout dia nostické n lezy u 

pacienta. Je vhodné se zaměřit na abnorm lní parametry a faktory. Kr tce by měla 

být uvedena také anamnéza. Připomín me, že souč stí rt  dokumentace  e také 

analýza kefalometrických snímků. Stručně  e možné uvést i etiolo ii daného 

problému. 

●  ÉČEBNÝ P ÁN - tato č st by měla obsahovat popis stanoveného léčebného pl nu. 

Souč stí  sou také předpokl dané cíle léčby u daného pacienta. Je také vhodné uvést 

alternativní léčebné postupy, pokud  sou k dispozici, včetně popisu výhod a nevýhod 

u  ednotlivých léčebných postupů. 

●  ÉČBA - popis průběhu léčby. Je doporučeno zahrnout hlavní léčebné kroky, není 

nutno dokumentovat vše.   dokumentace léčby  e vždy nutno uv dět časové úda e, 

použitý apar t nebo mechaniku. 

● VÝS EDKY  ÉČBY - měly by odpovídat stanoveným cílům léčby. Souč stí by měl být 

také popis než doucích efektů a rizik, které během léčby mohou nastat.  

https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/ajodo_rct_guidelines.pdf
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● DISKUZE - tvoří ne důležitě ší č st čl nku s kazuistickým případem. Měla by  ednak 

zahrnout, proč  e případ unik tní a vhodný k publikaci a také by měla nabízet přehled 

podobných,  iž publikovaných případů. 

● SO HRN A ZÁVĚR - m  velmi kr tce shrnout výsledek a přínos dokumentovaného 

postupu 

● REFERENCE A ODKAZY 

Hodnocení přínosu kazuistických příspěvků a důvody k  e ich při etí k publikaci lze rozdělit do 

n sledu ících kate orií. Je na zv žení autora, zda daný příspěvek splňu e níže uvedené 

parametry pro zařazení čl nku do kate orie kazuistik, konečné rozhodnutí o zveře nění  e 

pak na redakci. Kazuistické příspěvky  sou také souč stí recenzního řízení. 

● unik tnost případu 

● úplnost dokumentace, obrazové, rent enové, atd.,  včetně časového rozsahu  

● kvalita dokumentace 

● úplnost popisu použitého léčebného postupu a dodržení stanoveného léčebného 

pl nu 

● dodržení pravidel pro zaslané rukopisy (uvedené výše) 

 

 

12.5. Adresa ke korespondenci 

Redakce časopisu Ortodoncie, Doc. M Dr. M. Špidlen, Ph.D., klinika zubního lékařství, 

Palackého 12, 772 00 Olomouc. Tel.: +420 585 859 229. E-mail: redakce@orthodont-cz.cz. 

 

Česk  a an lick  verze “Pokynů pro autory”  e uveře něna také na internetových str nk ch 

vydavatele: www.orthodont-cz.cz. Na ste ném místě  sou zveře něny dokumenty, které  sou 

pro autory textů z vazné, včetně redakčních pravidel pro publikace v časopisu Ortodoncie. 

Jsou zde také k dispozici prototypy formul řů, které autor musí předložit z roveň s pod ním 

rukopisu.  

 

mailto:redakce@orthodont-cz.cz
http://www.orthodont-cz.cz/
http://www.orthodont-cz.cz/
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13. Elektronické vyd ní časopisu Ortodoncie 

Vzhledem k tomu, že většina medicínských periodik  e nyní publikov na v tištěné i on-line 

elektronické verzi,  e takto publikov n i časopis Ortodoncie. N roky na elektronické vyd ní 

 sou ste né,  ako u vyd ní tištěného. Všechna doporučení a požadavky, které  sou kladeny na 

verzi tištěnou,  sou vyžadov ny také u verze elektronické. Elektronick  verze časopisu je 

veře ně dostupn , bez  akýchkoliv omezení. Obsah  e dostupný ihned po zveře nění. 

Na  ebových str nk ch časopisu  e zveře něno vše, co se týk  těchto pravidel. D le  sou 

zveře něna  ména, pozice a případný střet z  mů u členů redakční rady, u autorů i u 

přispěvatelů časopisu. Webové str nky také obsahu í veškeré dokumenty a informace, které 

se týka í časopisu. Časopis Ortodoncie  e vlastněn Českou ortodontickou společností. Česk  

ortodontick  společnost není ve spo ení s financov ním výzkumu či sponzoringem u 

 ednotlivých čl nků. 

Z  ebových str nek časopisu ne sou umožněny ž dné placené odkazy na  iné  ebové 

str nky. Všechny případné odkazy  sou provozov ny bezplatně, s cílem za istit rychlé spo ení 

k informacím, které provozovatel  ebových str nek považu e za relevantní. Kdyby přece  en 

došlo k použití placených odkazů, bude na to uživatel  asně upozorněn. V elektronické verzi 

časopisu (ste ně  ako v tištěné verzi),  e také  asně oddělena reklama a komerční sdělení od 

sdělení odborných. Všechny reklamy a komerční sdělení  sou označena. 

V archivu čl nků a verzí časopisu ne sou prov děny ž dné změny, pokud to není nezbytně 

nutné. V tom případě  sou tyto změny vyznačeny spolu s vysvětlením, proč k těmto změn m 

došlo, a uživatelé  sou na ně upozorněni. A to  ednak na  ebových str nk ch časopisu, ale 

také v n sledu ícím vyd ní časopisu. 

Archivace čl nků a časopisu  e prov děna při  akýchkoliv změn ch. Archivace  e provedena 

na dvě nez visl  média. Přístup k čl nkům a časopisu  e veře ný a obsah  e dostupný ihned 

po zveře nění.  
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Příloha A - Prohlášení autora článku o “Autorství” příspěvku 
do časopisu Ortodoncie 

Prohlašu i, že v souladu s podmínkami pro publikaci v časopisu Ortodoncie: 

● čl nek nebyl a nebude zasl n celý ani z č sti  inému časopisu / periodiku ke zveře nění 

● čl nek byl schv len k publikaci všemi spoluautory a všichni autoři souhlasí se 

zveře něním 

● nesu / neseme plnou odpovědnost za odborný obsah a ori inalitu 

● beru na vědomí, že zasl ním rukopisu redakci autor poskytu e vydavateli licenci k užití 

svého díla rozmnožov ním, rozšiřov ním a sdělov ním veře nosti 

● byly dodrženy etické z sady pro lékařský výzkum, nedošlo ke střetu z  mů u autorů 

studie, byla dodržena pravidla pro informovaný souhlas, byla dodržena pravidla pro 

pr ci se zvířaty během výzkumu a respektoval  sem pr va na ochranu osobních dat a 

soukromí  

 

Jméno: …………………………………………………… Kdy a kde: ………………………………………... 

 

Podpis: …………………………………………………... 

 

N zev čl nku: ..…………………………………………………………………………………………………. 
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Příloha B - Prohlášení o střetu zájmů 

J , s ohledem na svo i pozici v Časopise, slibu i a souhlasím s tím, že dodržím n sledu ící: 

1. Souhlasím s tím, že svo i pozici nevyuži i k prosazov ní svých vlastních obchodních, 

komerčních, kariérních ani  iných z  mů. 

2. Souhlasím s tím, pokud nebude daný střet z  mů ř dně zveře něn a zdůvodněn, nebudu se 

účastnit debat nebo rozhodov ní, kdy by mohlo vyd ní či nevyd ní rozhodnutí ze strany 

Časopisu ovlivnit  akýkoli osobní z  em. V případě  akékoliv změny v oblasti střetu z  mů o 

tom neprodleně uvědomím redakci časopisu. 

3. Souhlasím s tím, že v č sti, kter   e d na k dispozici níže, uvedu  akýkoli střet svých z  mů, 

který by mohl i potenci lně souviset s Časopisem. Příkladem  e mimo  iné tato situace: Pokud 

m te vy nebo v š rodinný příslušník přímý či nepřímý obchodní, finanční nebo ma etkový 

podíl v externím spřízněném sub ektu nebo pokud působíte  ako poradce či zmocněnec třetí 

strany a mohlo by to ovlivnit vaše stanovisko k dané z ležitosti. Totéž se týk  autorů čl nků 

či recenzentů, ste ně  ako vz  emných vztahů mezi nimi. 

4. Tyto informace  sou přístupné v rozsahu povoleném z konem a splňu í požadované 

le islativní normy. 

 

Jméno: …………………………………………………… Kdy a kde: ………………………………………... 

 

Podpis: …………………………………………………… 

 

Případný střet z  mů (vyplňte, pokud existu e i  en podezření na případný střet z  mů, včetně 

popisu situace a dotčených osob / sub ektů):  

 

……………………………...……………………………………………………………………………………….. 
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Příloha C - Souhlas autora s pravidly “Užití a práva zvířat a 
lidí v medicínských studiích”  

Souhlas autora čl nku s pravidly “ žití zvířat v medicínských studiích” a s “Prohl šením o 

pr vech lidí a zvířat v medicínském výzkumu”, platnými pro zveře nění čl nku v časopise 

Ortodoncie. 

Etick  komise “or anizace, kde  e výzkum prov děn” schv lila protokoly pokusů na zvířatech. 

Protokol pokusů byl v souladu se směrnicí “dle platné pr vní úpravy” č.xxx/xxx. 

J , autor čl nku, potvrzu i, že výzkum byl veden v souladu s pravidly pro použití zvířat, 

platnými u instituce a st tu, kde byl výzkum / studie proveden/a. Etické standardy studie 

byly dodrženy. Také plně respektu i ustanovení v “Pravidlech pro autory - ke stažení zde: 

www.orthodont-cz.cz, kter  se této problematiky týka í. Všechny dokumenty, týka ící se pr v 

zvířat a lidí, které  sem v této studii pořídil/a mohu na pož d ní předat redakci časopisu 

Ortodoncie.  

 

Jméno: …………………………………………………… Kdy a kde: ………………………………………... 

 

Podpis: …………………………………………………... 

 

N zev čl nku: …………………………………………………………………………………………………………. 
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Příloha D - Souhlas autora článku s “Etickými principy” 
časopisu Ortodoncie 

Tímto potvrzu i, že  sem byl/a sezn men/a s pravidly týka ícími se etických principů pro 

vedení medicínského výzkumu, kter   sou stanoveny redakční radou a kter   sou  ednou z 

podmínek pro publikov ní čl nku v časopise Ortodoncie. Tato pravidla  sou dostupn  na 

www.orthodont-cz.cz, kde  sem se s nimi obezn mil. Čestně prohlašu i, že bylo během 

výzkumné pr ce, kter  sloužila  ako podklad pro zaslaný čl nek, postupov no dle těchto 

pravidel a principů a všechna ustanovení byla dodržena. Potvrzu i také, že k provedení 

výzkumu byl získ n, pokud  e to vyžadov no, souhlas Etické komise pro výzkum ve 

zdravotnictví a tento dokument přikl d m k rukopisu. 

 

Jméno: …………………………………………………… Kdy a kde: ………………………………………... 

 

Podpis: …………………………………………………... 

 

N zev čl nku: ..…………………………………………………………………………………………………. 
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Příloha E - Příklad souhlasu pacienta/zákonného zástupce se 
zveřejněním dokumentace 

Tímto d v m souhlas se zveře něním foto rafií a  iné dokumentace v předkl daném čl nku, 

a to bez n roků na finanční odměnu. Byl/byla  sem informov n/a o účelu použití mých 

osobních dat a souhlasím i s  e ich případnou modifikací pro účely čl nku či případnou 

anonymizací. Byl/a  sem poučen/a o použití zmíněných dat pouze v souvislosti s danou 

výzkumnou prací a o pr vním r mci, ve kterém  sou tato data mou osobou poskytov na. 

Jsem si také vědom/a, že mohu po autorovi čl nku požadovat poskytnutí verze čl nku před 

zveře něním. V případě nezletilosti souhlas udělu e rodič či z konný z stupce. 

 

Jméno pacienta / z konného z stupce: ……………………………………………………………..  

      

Podpis: ……………………………………………. Datum a místo: ………………………………... 
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Příloha F - Souhlas autora článku s pravidly “Informovaného 
souhlasu”  

Tímto potvrzu i, že  sem byl/a sezn men/a s pravidly týka ícími se informovaného souhlasu, 

kter   sou stanoveny redakční radou a kter   sou  ednou z podmínek pro publikov ní čl nku 

v časopise Ortodoncie. Tato pravidla  sou dostupn  na www.orthodont-cz.cz, kde jsem se s 

nimi obezn mil. Čestně prohlašu i, že bylo během výzkumné pr ce, kter  sloužila  ako 

podklad pro zaslaný čl nek, postupov no dle těchto pravidel a všechna ustanovení byla 

dodržena. Potvrzu i také, že v případě vyž d ní redakční radou časopisu  sem schopen/na 

předložit informované souhlasy sub ektů výzkumu. Z roveň potvrzu i, že  akékoliv změny na 

materi lech (fotky, dokumentace apod.), které byly požadov ny pro anonymizaci sub ektů 

výzkumu, nema í ž dný vliv na výsledky a z věry studie a nemění vědecké po etí studie. S tím 

souvisí i povinnost autora čl nku poskytnout na vyž d ní poskytovatelům informovaných 

souhlasů čl nek k nahlédnutí  eště před publikací. Z roveň souhlasím se zveře něním mé 

foto rafie, kterou  sem poskytl redakci, v z hlaví čl nku. 

 

Jméno: …………………………………………………… Kdy a kde: ………………………………………... 

 

Podpis: …………………………………………………... 

 

N zev čl nku: ..…………………………………………………………………………………………………. 
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Příloha G - Autorské právo / copyright 

Níže podepsaný autor / autoři přev dě í všechna autorsk  pr va k rukopisu čl nku na Českou 

ortodontickou společnost, kter žto  e vlastníkem časopisu Ortodoncie. Podepsaný autor / 

autoři prohlašu í, že čl nek  e ori in lní, napsaný v souladu s pravidly pro publikov ní v 

časopisu Ortodoncie, nepoškozu e pr va třetích stran ani  in  autorsk  pr va. Ste ně autor / 

autoři prohlašu í, že čl nek nebyl publikov n v  iném periodiku ani není v procesu hodnocení 

 iným periodikem. Autor / autoři  sou si vědomi odpovědnosti za toto prohl šení. Bližší 

informace k problematice autorských pr v  sou k nalezení na  ebových str nk ch časopisu a 

autor / autoři  sou povinni se s nimi sezn mit. 

 

Jméno: …………………………………………………… Kdy a kde: ………………………………………... 

 

Podpis: …………………………………………………... 

 

N zev čl nku: ..…………………………………………………………………………………………………. 

 

(V případě více autorů je nutné připojit jména a podpisy všech autorů, kteří jsou jako autoři u 

článku uvedeni) ! 
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Příloha H - CRediT - role autorů, spoluautorů a přispěvatelů  

Zveře nění tzv. CRediT (Contributor Roles Taxonomy) bylo zavedeno za účelem z ednodušení 

komunikace a spolupr ce a ke zvýšení transparentnosti u  ednotlivých výzkumů, zvl ště v 

případech, kdy se výzkumu účastní více skupin autorů. Je vyžadov no dle pravidel a 

doporučení ICMJE. CRediT umožňu e autorům sdílet přesné informace o tom,  ak který člen 

výzkumného týmu přispív  k celkové pr ci. Hlavní autor  e odpovědný za toto přidělení rolí, 

 ednotliví členové výzkumu mohou být přiřazeni k více rolím. 

Výčet ne častě ších  e zde: 

 Koncept výzkumu - stanovení cíle výzkumu a hlavních myšlenek výzkumné pr ce 

 Metodika - metodické postupy, modelov ní 

 Software - pro ramov ní a vývo  soft aru, potřebného k provedení pr ce 

 Validace - ověření validity výsledků, reprodukovatelnost, replikovatelnost 

 Analýza dat - statistické a matematické zpracov ní dat, technika zpracov ní dat 

 Provedení výzkumu - samotný výzkumný proces, sběr dat 

 Zdroje - studi ní materi ly, materi l k výzkumu, přístro e, n stro e analýzy dat 

 Data - pr ce s daty, zisk metadat, archivace 

 Psaní čl nku - výpomoc s psaním čl nku, korekce textu, úpravy textové 

 Vizualizace - příprava prezentací, obrazových dat,  rafů, tabulek 

 Dohled a administrace - dohled a pl nov ní výzkumných prací 

 Zisk prostředků - finanční zdro e výzkumu apod. 

 

K jednotlivým rolím, pokud jsou použité, doplňte jména osob. Seznam rolí je možno měnit a 

doplnit dle potřeby. 

 

Jméno odpovědného autora: ………………………………..… Kdy a kde: ………………………………………... 

 

Podpis: …………………………………………………... 

 

N zev čl nku: ..…………………………………………………………………………………………………. 
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Příloha I - Smlouva o autorských právech 

Smlouva  e uzavřena mezi časopisem Ortodoncie a níže podepsanými autory. Podrobné 

podmínky smlouvy  sou uvedeny na www.orthodont-cz.cz. Autoři především: 

 přihlašu í, že přen ší na časopis Ortodoncie vešker  autorsk  pr va k publikaci čl nku 
včetně všech pr v nezbytných nebo doporučených k použití obr zků a tabulek 
doprov ze ících čl nek 

 Souhlasí s tím, že kopie budou i nad le obsahovat ozn mení o autorských pr vech, 
které se ob evilo v původním publikovaném díle nebo na ž dost časopisu Ortodoncie. 

 prohlašu í, že ma í pr vo a způsobilost k pr vním úkonům a opr vnění k uzavření 
smlouvy 

 vlastní všechna pr va k čl nku a čl nek nebyl doposud zveře něn 

 prohlašu í, že čl nek neobsahu e protipr vní nebo pomlouvačné č sti ani škodlivé 
informace 

 prohlašu í, že čl nek neobsahu e ž dné z ležitosti třetích stran, pokud toto není 
uvedeno 

 udělu í časopisu Ortodoncie pr vo používat a publikovat  ména, bio rafie a foto rafie 
autorů čl nku v souvislosti s tímto čl nkem 

 Souhlasí s tím, že odškodním časopis Ortodoncie,  e í redakční radu, vedoucí 
pracovníky a zaměstnance za  akékoli ztr ty, z vazky, škody, n klady, které mohou 
vzniknout v případě porušení této smlouvy ze strany autorů 

 Autoři souhlasí, že poskytnou časopisu Ortodoncie na vyž d ní zpr vy o pacientech 
(pokud existují) či  iných datech z výzkumu, pokud  sou tato data potřebn  k 
posouzení čl nku 
 

Autoři d le ma í pr va k: 

 Pr vo pořizovat kopie celého nebo č sti čl nku pro vlastní použití při výuce 

 Pr vo použít čl nek nebo č st při kompilaci vlastních děl v učebnici, je íž  sou autory 

 Pr vo pořizovat kopie čl nku pro interní distribuci v instituci, kter  autory 
zaměstn v  

 

Jméno hlavního autora: ………………………….........… Kdy a kde: ………………………………………... 

Podpis: …………………………………………………... 

N zev čl nku: ..…………………………………………………………………………………………………. 

Jména, kontakt a podpisy VŠECH spoluautorů: 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 
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Příloha J - Zkratky názvů nejčastěji citovaných časopisů 

American journal of orthodontics Amer. J. Orthodont. 

American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics Amer. J. Orthodont. dentofacial Orthop. 

American journal of physical anthropology Amer. J. phys. Anthropol. 

Angle orthodontist Angle Orthodont. 

British journal of orthodontics Brit. J. Orthodont. 

Česk  stomatolo ie Ces. Stomat. 

Československ  stomatolo ie Cs. Stomat. 

European journal of orthodontics Eur. J. Orthodont. 

Fortschritte der Kieferorthopedie Fortschr. Kieferorthop. 

International journal of adult orthodontics and orthognathic s... Int. J. adult Orthodont. orthognathic Surg. 

Journal of clinical orthodontics J. din. Orthodont. 

Journal of prosthetic dentistry J. prosthet. Dent. 

Journal of the American Dental Association J.Amer.dent.Assoc. 

Journal of clinical periodontology J.clin. Periodont. 

Journal of cranio-maxillo-facial surgery J. craniomaxillofacial Surg. 

Journal of oral surgery J. oral Surg. 

Journal of oral and maxillofacial surgery J. oral maxillofacial Surg. 

Journal of orthodontics J. Orthodont. 

Journal of periodontology J. Periodont. 

Ortodoncie Ortodoncie 

Praktické zubní lékařství Prakt. zubní  ék. 

Seminars in orthodontics Semin. Orthodont. 

World journal of orthodontics World. J. Orthodont. 

 


