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SLOVO ÚVODEM
 

Vážení čtenáři,

slýcháváme to stále častěji – čas ubíhá čím dál 

tím rychleji. Jednotka času je však neměnnou veli-

činou a přírodní koloběh působí na všechny z nás 

stejně. Vy jako pediatři ovšem máte možnost na 

dětech sledovat tento běh času nejvíce. Společně 

s rodiči se staráte o děti od novorozeneckého období 

až do dospělosti. Stejně tak nyní poprvé otvíráte 

již 18. ročník časopisu Pediatrie pro praxi, která se 

letos už stává zletilou. Zatímco vy se v tomto věku 

pomalu loučíte se svými pacienty, kteří pak dále 

přechází do péče kolegů starajících se o dospělou 

populaci, my věříme, že s plnoletou Pediatrií pro 

praxi se budete rádi setkávat ve svých ordinacích 

i v nadcházejících letech.

V oblasti médií je trendem digitalizace a není 

se čemu divit, že z hlediska archivace a přenosnosti 

dat se jeví jako úspornější forma než sklad publikací 

někde na hromadě. Věříme, že papírová podoba 

nejen časopisů, ale i knih s námi i přesto ještě ně-

jakou chvíli vydrží. Možnost schoulit se při čtení do 

křesla má stále větší kouzlo než předčítání kapitol 

ze svítícího monitoru. Na druhou stranu se konečně 

i nám podařila inovace, která vám doufáme usnad-

ní odbornou práci s články tak, abyste nemuseli ve 

svých prostorech hromadit stohy archivů a mohli 

se v textech rychleji orientovat. Letošní novinkou je 

modernizace našich webových stránek časopisu. 

Nově zde přibyla možnost vyhledávání v publi-

kovaných odborných textech na základě názvů, 

autorů, klíčových slov či pracoviště v sekci Hledání. 

Zároveň se snažíme o propojení autorů s portá-

lem PubMed, což usnadňuje orientaci i v ostatních 

odborných článcích. Archivovat se snažíme i his-

torii námi pořádaných vzdělávacích akcí, včetně 

zpřístupnění sborníků s abstrakty. Věříme, že vám 

to pomůže lépe se orientovat v současných medi-

cínských trendech. Vítáme jakékoliv připomínky – 

ať už k tématům, obsahu či vzhledu. Vždyť právě 

odborná diskuze pomáhá všechny nabyté znalosti 

implementovat do praxe a poučit se ze zkušeností 

ostatních.

Za redakci si dovolíme touto cestou moc po-

děkovat všem aktivním členům redakční rady, 

autorům a recenzentům, bez kterých bychom ne-

urazili takový kus cesty při tvorbě časopisu. Chceme 

vyzvat i ostatní čtenáře, pokud se setkají s něčím 

zajímavým a podnětným ve své praxi, aby se nabáli 

podělit i s ostatními o své zkušenosti. Pediatrie pro 

praxi vznikla se záměrem přiblížit nejnovější kli-

nické znalosti srozumitelně do každodenní praxe. 

Vzdělávání lékařů je celoživotní proces a bohužel 

víme, že dnešní nastavená kritéria v podobě vyža-

dování zahraničních publikací a preference periodik 

s Impact Factorem tlačí autory úplně jiným smě-

rem. „IF“ je ukazatelem a možná i měřítkem, podle 

kterého lze posuzovat kvalitu časopisů z hlediska 

jejich citovanosti. Jedná se v podstatě o obchodní 

značku a dostat časopis do uvedené databáze není 

vůbec snadné. Slýcháváme tak nářky od autorů, 

že za publikaci v českých časopisech mají málo 

potřebných bodů. Nechceme samozřejmě bránit 

v rozletu současné vědě a budeme se dále snažit 

zařazovat témata dle aktuálních zahraničních 

výzkumů, ale na druhé straně dnes není rozhod-

ně snahou časopisu Pediatrie pro praxi jít tímto 

směrem. Dále chceme upřednostňovat především 

praktické pojetí článků v souladu s EBM před zařa-

zováním původních prací a cizojazyčných článků, 

které by popřely podstatu našeho zaměření.

Děkujeme tak všem za podporu naší již plnoleté 

dámy.
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