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ZPRÁVY EM vydává měsíčně Státní zdravotní ústav. Periodikum navazuje na časopis ZPRÁVY CENTRA EPIDEMIOLOGIE A MIKROBIOLOGIE, který vycházel v letech 1992–2007.
Redakční uzávěrka je, kromě nejčerstvějších aktualit, vždy
20. každého měsíce. Po odborné stránce jsou příspěvky posouzeny členy redakční rady, v případě potřeby si redakce vyžádá
stanovisko odborníka z referenční laboratoře. Po formální
stránce jsou příspěvky sjednoceny podle posledních Pravidel
českého jazyka (1993). Redakce si vyhrazuje právo provádět
stylistické úpravy kvůli přehlednosti a jednotnému stylu ZPRÁV
CEM.
Autory žádáme, aby všechny příspěvky měly anglický překlad nadpisu. Články do rubriky INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ musí mít souhrn v češtině i v angličtině. Totéž je vhodné u delších příspěvků do aktualit.
K článkům připojte 3–5 klíčových slov v češtině i v angličtině.
Odkaz na literaturu v textu je číslem v hranatých závorkách [1]. Citace uvádějte v plné formě, tj. včetně názvu článků, v pořadí, jak je na ně v textu odkazováno. Při více jak čtyřech autorech použijte zkrácení et al.
Vzor nejčastější citace:
1) Kalina V, Malinová B. Nové druhy stafylokoků. Zprávy
CEM (SZÚ, Praha) 2005; 14(0): 47–54.

Příspěvky předávejte na USB flash discích v editoru WORD
společně s tištěnou formou. Krátké nejaktuálnější informace lze
poslat elektronickou poštou na adresu šéfredaktora: petrasi@
szu.cz.
Důležitá upozornění: klávesu „Enter“ použijte při psaní
pouze na ukončení odstavce a nikoliv při každém řádku! Před
odevzdáním příspěvku si zkontrolujte pravopis pomocí slovníku „ABC“ z nabídky editoru WORD „Pravopis a gramatika“
(F7). Při psaní rozlišujte „jedničku“ a malé písmeno „l“ a stejně tak „nulu“ a písmeno „O“.
Zkratky, které v textu používáte, vysvětlete, i když se domníváte, že jsou všeobecně známy. Zásadně nepoužívejte
zkratky v názvech. Latinské názvy mikrobiálních druhů pište
kurzivou.
Grafy a obrázky je nejvhodnější vytvořit v programech
Excel, Corel či Ilustrator nebo vyexportovat do formátu tif,
jpg, eps nebo ai. Pokud je vložíte do Wordu jako součást článku, je nutné je ještě přidat jako samostatný soubor v původním
formátu (jpg, eps, ai, tif, gif, bmp apod.). Redakce může
v nutných případech zajistit skenování.
Tabulky, grafy a obrázky nevkládejte do textu, ale volně
je připojte na konec. U grafů jsou nutné zdrojové tabulky (hodnoty).
Petr Petráš
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