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Uzávěrky příjmu článků pro jednotlivá čísla časopisu:

Pokyny autorům časopisu 
Česká diabetologie

Zájemci o publikování svých příspěvků v časopise Česká diabetologie mohou zasílat své texty do redakce 
We Make Media. Texty nechť jsou v českém jazyce. O jejich přijetí rozhoduje redakční rada složená 
z příslušných odborníků, především odborný garant pro dané číslo. Odborný garant je členem redakční 
rady.

Texty vytvořené v textových editorech Microsoft Word (Windows 97 a vyšší) zasílejte v elektronické podobě 
e-mailem odpovědné redaktorce Pavle Veškrnové na e-mailovou adresu p.veskrnova@wemakemedia.cz. 
Optimální délka vědeckých článků je 10–13 normostran, kazuistik a dalších typů článků 5–10 normostran. 
Za normostranu považuje redakce text o rozsahu 1800 znaků včetně mezer ve velikosti písma 14 (Times 
New Roman) s řádkováním 1,5. 

Obrazovou a grafickou dokumentaci zasílejte v dobré kvalitě pro tisk rovněž v elektronické podobě; u obrázku 
uveďte autora, zdroj, v případě převzatého obrázku je nutný souhlas redakce a autora s publikováním. 
Umístění obrazového materiálu vyznačte v textu.

Článek obsahuje: název článku, jméno autora/ů a oficiální název pracoviště. Následuje abstrakt neboli 
souhrn v českém jazyce o maximálním rozsahu 120 slov a klíčová slova (3–6 slov) taktéž v českém jazyce.

Vlastní text článku je členěn podle jeho typu. Kazuistika obsahuje úvod, popis případu (diagnostika, léčba), 
diskuzi, závěr, poděkování a reference. Ve vědeckém článku po úvodu následuje cíl, metodika, výsledky, 
diskuze, závěry, poděkování, reference.

Pokud jsou součástí textu obrazové materiály, neměly by v článku chybět očíslované odkazy k daným 
obrázkům, tabulkám či grafům.

Při psaní článku je nutné dodržovat citační etiku, uvádět všechny prameny, z nichž je čerpáno, autocitaci je 
doporučeno používat jen v omezené míře. V textu je na bibliografickou citaci v seznamu literatury odkazováno 
formou číslice.  Za textem musí být uveden soupis literatury/pramenů s úplnými bibliografickými citacemi 
podle systému Vancouver. Položky v seznamu literatury řaďte podle pořadí, v jakém jsou citovány v textu.

O přijetí článku k publikaci v České diabetologii rozhoduje především odborný garant. Pokud v textu objeví 
faktické chyby či nepřesnosti, může ho autorovi poslat zpět k přepracování. Redakce si vyhrazuje právo 
provést menší úpravu rukopisu a jazykové úpravy. 

Podrobné pokyny pro autory obdržíte od redakce na vyžádání. Všem zájemcům o publikování článku v našem 
časopise doporučujeme, aby si tyto pokyny vyžádali na e-mailové adrese p.veskrnova@wemakemedia.cz

    PŘEDPLAŤTE SI ČASOPIS ČESKÁ DIABETOLOGIE:
aktuální odborné informace z oboru diabetologie, dění v České 
diabetologické společnosti ČLS JEP, legislativa ve zdravotnictví

Časopis vychází 4x ročně.

Zájemci o předplatné časopisu, objednávejte na adrese:
We Make Media, s. r. o., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2,
tel.: +420 778 476 475, e-mail: info@wemakemedia.cz

Ceny čtyř čísel pro jednotlivce: 480 Kč, pro instituce:
720 Kč včetně poštovného a DPH.

1/2019 – 1. února 2019
2/2019 – 1. května 2019
3/2019 – 1. srpna 2019
4/2019 – 1. listopadu 2019


