Instrukce pro autory – odeslání příspěvku
k publikování v časopisu Klinická onkologie
Články a ostatní příspěvky zasílejte
k publikování v časopisu Klinická onkologie prostřednictvím on-line redakčního systému dostupného na adrese http://redakce.ambitmedia.cz/ko.
Obdržení článku je redakcí potvrzeno
automatickou korespondencí, pakliže se
tak do 2 pracovních dnů nestane, prosíme, kontaktujte redakci (klinickaonkologie@mou.cz) k ověření situace. V systému budete moci po přihlášení se svým
uživatelským jménem a heslem sledovat, v jakém stadiu redakčního zpracování se Váš příspěvek nachází. Poté Vám
také bude e-mailem sdělen výsledek recenzního řízení.
Vložení příspěvku do redakčního systému je snadné a probíhá v 5 krocích,
kterými Vás systém sám provede. Před
vložením příspěvku mějte připraveny
všechny požadované podklady podle
pokynů pro autory a níže uvedených instrukcí. Pro vracení se zpět v jednotlivých krocích nepoužívejte tlačítko Zpět
v prohlížeči, ale klikněte na název předchozího kroku v seznamu 5 kroků pod
nadpisem v aplikaci.
Před vložením příspěvku do redakčního systému rozdělte svůj příspěvek do
dvou souborů: první, který bud obsahovat: název práce, autory, souhrn, klíčová
slova, podporující agentury (viz body 1 až
5 v části „Příprava příspěvku“ v instrukcích
pro autory); druhý, který bude obsahovat
opět název a dále vlastní text příspěvku,
poděkování a literaturu (viz body 6 až 7
v části „Příprava příspěvku“ v instrukcích
pro autory)! Pojmenování obou souborů
je na Vašem uvážení.

Postup vkládání příspěvku je
následující:
Pokud jste v redakčním systému ještě
nepracovali, a nemáte tedy svůj uživatelský účet, je třeba se nejprve
zaregistrovat.
• Zadejte do internetového vyhledávače
adresu http://redakce.ambitmedia.cz/

•

•

•
•

•

a najděte v nabídce našich časopisů
titul Klinická onkologie.
Klikněte na link REGISTROVAT a vyplňte registrační formulář. Po vyplnění
formuláře je nutné kliknout na modré
políčko Registrovat pod formulářem.
Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu
Vám bude automaticky zasláno potvrzení registrace spolu s rekapitulací Vašeho uživatelského jména a hesla.
Poté je možné se do systému přihlásit
pomocí tohoto uživatelského jména
a hesla.
Pokud jste již zaregistrováni, můžete
v nabídce časopisů pod titulem Klinická onkologie rozkliknout link ZOBRAZIT ČASOPIS, následně na pravé
liště domovské strany časopisu naleznete políčka k zadání uživatelského
jména a hesla.
Po přihlášení se otevře stránka s názvem Uživatel, odkud je možné kliknout na link [Nový příspěvek].
• Příspěvek je také možné vložit po
kliknutí na link Autor po levé straně,
který odkazuje na stránku určenou
pro přehled aktivních příspěvků.
• Níže na této straně je v části Můj účet
možné upravit si svůj profil, změnit si
své heslo nebo se odhlásit.

Vložení příspěvku se skládá z 5 kroků:
1. ZAHÁJENÍ, 2. NAHRÁT PŘÍSPĚVEK,
3. VLOŽIT INFORMACE O PŘÍSPĚVKU,
4. NAHRÁT PŘÍLOHY, 5. POTVRZENÍ.

Krok 1. Zahájení příspěvku
Zvolte hlavní jazyk příspěvku a potvrďte
zaškrtnutím 5 prohlášení nezbytných
pro přijetí článku do procesu. Klikněte
na tlačítko Uložit a pokračovat.

Krok 2. Nahrání příspěvku
V tomto kroku nahrajte do systému
soubor, který obsahuje pouze název
a vlastní text Vašeho příspěvku, tj. který
neobsahuje jména autora, spoluautorů
a jejich pracovišť, souhrn (abstrakt) ani

klíčová slova. K vložení těchto údajů budete systémem vyzváni později. Jména
autorů zde nesmí být uvedena proto, aby
byla zajištěna anonymnost následného
recenzního řízení. Doporučujeme také
ve „Vlastnostech“ postupovaného dokumentu vymazat jméno tvůrce domumentu. Přílohy k manuskriptu (např. obrázky, tabulky a další) bude možné do
systému uložit v příštích krocích.
Na této stránce klikněte na Procházet (nebo Vybrat soubor), čímž otevřete
okno sloužící pro nalezení souboru s příspěvkem na harddisku Vašeho počítače.
Najděte soubor, který chcete odeslat
a označte ho. V okně pro výběr souboru
klikněte na Otevřít, tím dojde k umístění
jména souboru na tuto stránku. Na této
stránce klikněte na Nahrát, tím se soubor z Vašeho počítače nahraje do časopisu a bude přejmenován v souladu
s pravidly časopisu. Jakmile byl příspěvek nahrán, klikněte na Uložit a pokračovat dole na této stránce.

Krok 3. Vložení informací
o příspěvku
Vyplňte informace o autorovi. Po vyplnění prvního autora je možné přidat
další autory kliknutím na tlačítko Přidat spoluautora. Určete, který z autorů
bude tzv. hlavním kontaktem, tj. korespondenčním autorem.
Klikněte na PRAVIDLA UPRAVUJÍCÍ
STŘET ZÁJMŮ a vyberte pravdivou variantu textu o Vašem střetu zájmů (1A
nebo 1B – lze vybrat pouze jednu va
riantu) a variantu textu o Vašem podílu
na publikaci (2A až 2I – lze vybrat i více
variant) a vložte je do pole Střet zájmů
a podíl autora. (Po kliknutí na odkaz
„Pravidla upravující střet zájmů“ se Vám
nabízené varianty textu otevřou v nové
záložce Vašeho internetového prohlížeče. Text lze následně kopírovat tak, že
si ho označíte do bloku myší a současným stisknutím kláves CTRL + C jej zkopírujete do paměti počítače. Po návratu

zpět do okna „Střet zájmů“ vložíte tento
text zde, a to tak, že současně stisknete
klávesy CTRL + V. Pole Střed zájmů pak
například může vypadat takto:
1A) Prohlašuji, že v souvislosti s výše
uvedeným příspěvkem, jehož jsem
autorem/spoluautorem, nemám
žádný střet zájmů.
2D) Přímá práce s pacienty / subjekty
2F) Statistická analýza dat
Až poté se do systému samostatně
vkládají: stručný a výstižný název práce,
souhrn a klíčová slova. Po změně jazyka
formuláře na English je požadováno také

anglické znění názvu práce (Title), abstraktu a klíčových slov (Key words). Postup viz výše.

Krok 4. Nahrání příloh
V tomto kroku můžete stejným postupem jako při nahrávání textu článku vložit tabulky (ve formátech doc, xls), grafy
(nejlépe xls nebo jiný editovatelný formát), obrázky (jpg ve vysokém rozlišení),
schémata (v editovatelném formátu).

Krok 5. Potvrzení příspěvku
Klikněte na Dokončit příspěvek. Autor,
kterého jste ve 3. kroku označili jako tzv.

hlavní kontakt, obdrží emailem oznámení o vložení příspěvku a bude moci
po přihlášení na stránky časopisu sledovat postup příspěvku redakčním řízením.
V tomto kroku je také možné přidat
komentář pro editora.

Závěrem
V případě jakýchkoli dotazů nebo nesrovnalostí nás prosím neváhejte
kontaktovat na e-mailové adrese:
simona.novakova@ambitmedia.cz nebo
klinickaonkologie@mou.cz, případně na
telefonu +420 533 337 308. Těšíme se na
spolupráci.

