
Struktura časopisu Ošetřovatelské perspektivy (Nursing perspectives) 

Struktura 

I. Úvodník – editorial 

II. Teoretické, obecné a eticko-filozofické studie, přehledové práce 

III. Empirická šetření a původní výzkumy 

IV. Otázky klinické praxe 

V. Interdisciplinární problematika – psychologie v ošetřovatelství, technika a ošetřovatelství 

aj. 

VI. Recenze a krátká sdělení 

VII. Pokyny pro autory 

VIII. Tiráž 

 

Zaměření časopisu 

Časopis Ošetřovatelské perspektivy (ISSN 2570-785X) je recenzovaný, odborný a vědecký 

časopis. Redakce přijímá k publikaci práce výzkumného charakteru, přehledové články – 

klasický přehled review a další pojednání týkající se problematiky ošetřovatelství, zdravotních 

a sociálních problémů v souvislosti se zdravím a nemoci. Jsou přijímány příspěvky z oborů:  

 Ošetřovatelství (klinické ošetřovatelství, management v ošetřovatelství, ošetřovatelství 

založené na důkazech, multikulturní ošetřovatelství, ošetřovatelská etika, kvalita 

života v nemoci) 

 Porodní asistence 

 Fyzioterapie 

 Ergoterapie 

 Psychologie 

 Sociologie  

 Zdravotnické záchranářství 

 Veřejné zdravotnictví 

 Specializace ve zdravotnictví, práce se orientují na zvýšení kvality poskytované péče 

a rozvoj teoretické báze ve zdravotnických oborech. 

Do recenzního řízení mohou být zařazeny příspěvky, které dosud nebyly ani nebudou 

publikovány v jiném časopisu. 

Vědecké články jsou přijímány v českém, slovenském a anglickém jazyce. Všechny příspěvky 

jsou recenzovány dvěma nezávislými recenzenty a recenzní řízení je oboustranně anonymní. 

Dále přijímá k publikování zprávy z odborných společností, editorial, recenze nových knih, 

zprávy z konferencí, zkušenosti se zahraničních pobytů a krátká osobní sdělení.  

 
Za obsah článku nesou plnou odpovědnost autoři. Zaslané příspěvky jsou archivovány 

v redakci časopisu, otištěné články nejsou honorovány.   



Periodikum vydává Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik. Vychází dvakrát 

ročně (duben, listopad) v tištěné a elektronické podobě. 

Čestné prohlášení 

Ke každému rukopisu zašle hlavní autor šéfredaktorovi redakční rady vyplněný a podepsaný 

dokument Čestné prohlášení autora/autorů (stažitelný www. fvp.slu.cz). Formulář musí být 

vlastnoručně podepsaný, datovaný a nascanovaný vložený ve formě grafického souboru nebo 

pdf společně s příspěvkem na adresu os.perspektivy@fvp.slu.cz. Jiná forma čestného 

prohlášení není akceptována. 

 

Konečná úprava rukopisu 

 

Redakce si vyhrazuje konečnou úpravu rukopisu, ke které řadíme výslednou grafickou 

podobu, drobné jazykové a typografické opravy. Výsledná podoba rukopisu ve formě PDF je 

zaslána hlavnímu autorovi k autorské korektuře. Není povoleno doplňovat ani měnit text či 

součásti příspěvku. Provedenou korekturu je třeba vrátit na adresu redakce do termínu 

stanoveného redaktorem. 

 

Zaslání příspěvků 

 

Příspěvky zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu: os.perspektivy@fvp.slu.cz. 

 

Uzávěrka 

 

Datum uzávěrky pro první číslo je stanoveno do 15. ledna a pro druhé číslo do 15. září 

příslušného roku. Příspěvkům, které budou zaslány po tomto datu, nezaručujeme provedení 

kompletního recenzního řízení, publikace bude možná až v následujícím čísle. 

 

Pokyny pro autory 

 
Základní členění textu:  

 

Název: Název příspěvku i jeho anglického překladu psát tučně velkými písmeny 16 b. Název 

musí být stručný a výstižný, vypovídá o obsahu příspěvku. Neměl by zpravidla přesáhnout 

8 slov. Neměl by obsahovat zkratky. V nadpisu lze užít zkratky jen výjimečně, pokud by se 

text nadpisu rozvedením zkratky neúměrně prodloužil.  

Autor: Uvádějte celé křestní jméno a příjmení všech autorů, bez titulů, např.: Jana Malá1, 

Lucie Novotná2, Martina Dostálová2 

Pracoviště: Úplný název pracoviště a sídlo (např.: 1Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných 

politik v Opavě, Slezské univerzity, Opava) 
2 Chirurgická klinika, Nemocnice Horní 

 

Příspěvky výzkumného charakteru 

 

Název příspěvku a jeho anglického překladu tučně velkými písmeny. Název by měl výstižně 

prezentovat obsah článku. 

mailto:os.perspektivy@fvp.slu.cz


Abstrakt: doporučená délka abstraktu jedné jazykové verze je max. 1500 znaků včetně 

mezer. Uvádí se v originálním a anglickém jazyce a obsahuje: východiska, cíl, metody, 

výsledky a diskuzi, závěry. 

Klíčová slova: uvádí se v originálním a anglickém jazyce, počet je 5 až 8 klíčových slov, 

neshodují se s výrazy v názvu. Informují o metodách, technikách výzkumu, odborném 

problému a výzkumném nástroji. 

Text rukopisu: podnadpisy jednotlivých oddílů jsou psány tučně na samostatné řádku 

velkými písmeny. Text rukopisu je strukturován: Úvod, cíl práce, metodika, výsledky, 

diskuze, závěr, poděkování, referenční seznam. 

Úvod: seznamuje čtenáře v obecné rovině s tématem práce, na co práce navazuje, výzkumná 

sdělení s odkazy na zdroje různých autorů. 

Cíl práce: cíl práce, organizace výzkumu.  

Metodika: charakteristika souboru, kritéria k zařazení respondentů do souboru, typ studie, 

popis metod a technik, design výzkumu, sběr dat, metody použité ke statistickému zpracování 

dat, název a verze statistického softwaru aj. 

Výsledky: uvést ke každému výzkumnému cíli, tabulky, grafy, obrázky, schémata, uvedení 

statistických výsledků. 

Diskuze: stanovisko k vlastním výsledkům, porovnat je s výsledky jiných autorů, diskutovat 

k odlišným výsledkům, uvést možné příčiny, informovat o limitech, benefitech a omezeních 

výzkumu. 

Závěr: výstižné shrnutí vlastních výsledků výzkumu, návrh výzkumných otázek pro další 

výzkum v dané oblasti. 

Poděkování: dedikace projektu, grantu. 

Reference v průběhu textu: uvádění citací v textu dle platné citační normy (harvardský 

systém). Zdroje jsou seřazeny podle abecedy. V případě více zdrojů v jedné závorce za 

odstavcem, oddělujte jednotlivé zdroje středníkem. V seznamu literatury můžou být uvedeny 

pouze zdroje, které jsou v textu řádně odcitovány. 

Literatura: viz vzory uvedené níže. 

Kontakt: viz vzor uvedený níže. 

Rozsah: 3 – 8 stran, tj. max. 38 000 znaků. 
 

Příspěvky přehledového a teoretického charakteru 

 

Název příspěvku, abstrakt, klíčová slova se řídí stejnými pokyny jako příspěvky výzkumného 

charakteru. 

Text rukopisu: podnadpisy kapitoly psát tučně na samostatném řádku, velkými písmeny. 

Struktura textu: úvod, popis rešeršní strategie, text literárního přehledu, výstupy, literatura, 

kontakt. 

Reference v průběhu textu: uvádění citací v textu dle platné citační normy (harvardský 

systém). Zdroje jsou seřazeny podle abecedy. V případě více zdrojů v jedné závorce za 

odstavcem, oddělujte jednotlivé zdroje středníkem. V seznamu literatury můžou být uvedeny 

pouze zdroje, které jsou v textu řádně odcitovány. 
 

Recenze aktuálních publikací 

 

Název příspěvku: citace recenzovaného díla v platné citační normě, s uvedením ISSN, 

ISBN. 

Text rukopisu: souvislý, nestrukturovaný, obsahuje informace o autorovi, jeho odbornosti. 

Specifika díla, odborné zaměření publikace, komu je určena, členění publikace a její rozsah, 



stručný popis obsahu, význam publikace, její specifity, kladné stránky, případné omezení 

a nedostatky. 

Rozsah: max. 9 000 znaků. 

Náhled obálky: připojuje se za textem rukopisu, pokud se stáhne z webu vydavatele, musí se 

uvést přesný odkaz: „Zdroj obrázku: webová adresa (RRRR-MM-DD)“. 
 
 

Formální požadavky rukopisu: 

 Rukopis zasílejte v textovém editoru MS Word. 

 Font písma: Times New Roman. 

 Velikost písma:16 b název příspěvku (tučně), 14 b podnadpisy (podkapitoly – tučně), 12 b 

základní text. Za podnadpisem se vkládá vertikální mezera 6 b. 

 Řádkování 1, zarovnání vlevo, okraje 2,5 cm. 

 Odstavce: první řádek odstavce neodsazujte, ale mezi odstavci udělejte mezeru o velikosti 

6 b. ENTER použijte pouze v případě nového odstavce. 

 Jazyk příspěvku: časopis přijímá články v českém, slovenském a anglickém jazyce. 

 V textu nepodtrhávejte. 

 Práce s textem: Před interpunkčními znaménky nikdy nedělejte mezeru, za nimi naopak 

vždy. Dělejte pouze jedno úhozové mezery. Důsledně rozlišujte číslice 1 a 0 od písmen 

O a I. Nepoužívejte automatické úpravy textu (dělení slov, generování obsahu, poznámek, 

živá záhlaví, styly, vkládání obrázků...). 

 Zkratek je třeba užívat uvážlivě. Každou zkratku je třeba vysvětlit při prvním výskytu 

zkracovaného slova, např. Světová zdravotnická organizace (dále jen WHO). V souhrnu se 

zkratky nepoužívají vůbec.  

 Jednotky uvádějte podle SI normy, hodnota pulzu, krevního tlaku a tělesné teploty, 

uvádějte v konvenčních jednotkách. 

 Odkazování na zdroje: na zdroje průběžně odkazujte v textu, nevyužívejte poznámky pod 

čarou, podoba odkazu v textu (autor, rok vydání, příp. strana u přímých citací).  

 Tabulky, grafy, obrázky, fotografie nejsou součástí textu. Každá tabulka, graf, obrázek, 

fotografie jsou na separátním listu. Grafické zpracování musí být v kvalitě umožňující 

jejich reprodukci. Fotografie se dodávají v lesklém provedení. List s tabulkou obsahuje její 

název a legendu. Legenda ke grafům a obrázkům je uvedena na zvláštním listu. Tabulky, 

grafy a obrázky jsou číslovány (každá z uvedených forem zvlášť) arabskými čísly. Jejich 

použití musí být účelové a vhodně doplňují text.  

 Tabulky nemají duplikovat text (část textu) příspěvku, tabulka, sloupce a řádky v nich jsou 

stručně a výstižně pojmenovány, tabulka je rozměrově přizpůsobena formátu časopisu B 5. 

 V samotném rukopisu uveďte poznámku, že v tomto místě má být obrazová příloha. 

 Obrázky, fotografie, grafy a tabulky dodávejte vždy jako samostatné dokumenty (jpg, tiff, 

eps, xls, xlsx). 

 Název grafu je uveden pod grafem. 

 Název tabulky je umístěn pod tabulkou. Velikost textu v tabulce je zpravidla 12 b, Times 

New Roman, pokud rozsah tabulky a přehlednost nevyžaduje menší velikost písma. 

 Obrázky: za obrázek se považují fotografie, schémata, grafy apod. Musí mít svou 

nezastupitelnou úlohu, nesmí plnit funkci samoúčelnosti, je přizpůsoben časopisu B 5, je 

přehledný a čitelný v černobílé verzi tisku. 

 Poděkování a finanční podporu práce, pokud je potřebné (grant, firma atd.) uvádějte před 

podkapitolou Literatura, za závěrem. 

 U výzkumných příspěvků, jakož i příspěvků přehledového či teoretického charakteru, je na 

závěr vložena podkapitola s podnadpisem Literatura, za kterou následuje Kontakt. Formát 



obou těchto částí je uveden níže a je potřebné důsledně dodržovat vzor bibliografických 

údajů, včetně interpunkce a typu písma. Položky jsou řazeny abecedně dle příjmení autora, 

v případě uvedení více děl téhož autora jsou řazeny dále dle názvu publikace. Literatura se 

nečlení dle typu publikace (kniha, článek apod.), níže je však pro názornost vzorů takto 

rozdělena. U cizojazyčných zdrojů se vzory uplatní analogicky, zkratky (Vol., No., p. 

a obdobné) se v rámci cizojazyčného zdroje uvádějí v jazyce dokumentu (u anglického 

dokumentu anglicky apod.) 

 

Literatura 

Knihy, monografie, slovníky, učebnice, skripta 

SLEZÁKOVÁ, L. et al. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty. Praha: Grada, 2007. 

ISBN 978-80-247-1775-3. 

Články v časopise 

FISTAROL, S. K., HITZ, L. I. a ITIN, P. H. Dermatologie rtů a jejich okolí. Zánětlivá 

onemocnění. Quintessenz Parodontologie. 2013, roč. 14, č. 1, s. 49–56. ISSN 1213-0125. 

Sborníky 

MAURITZOVÁ, I., ed. Civilizační choroby a ošetřovatelství: sborník z 6. vědecké konference 

s mezinárodní účastí: 12. 5. 2011. Praha: Vysoká škola zdravotnická Praha, 2012. ISBN 978-

80-904955-1-7. 

Příspěvky ve sborníku  

KIMMER, D. Vybrané zdravotní ukazatele klientů centra prevence civilizačních chorob. 

In: KOLEKTIV AUTORŮ. Cesta poznávání a vzdělávání v ošetřovatelství VII. – Sborník 

příspěvků celostátní konference, 4. 5. 2016. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 

zdravotnických studií, 2016, s. 14–17. ISBN 978-80-261-0617-3. 

Bakalářské, diplomové, disertační a obdobné práce 

ČERNOCKÁ, A. Standardy ošetřovatelské péče v agenturách domácí péče. Brno: 

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta: 2012. Vedoucí práce M. MACKOVÁ. 

Legislativní dokumenty 

ČESKO. Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů. 22. 4. 1998. ISSN 1211‑1244. 

CD ROM 

KOPÁČIKOVÁ, M. et al. Ošetřovatelství a porodní asistence z pohledu historie: monografie 

[CD-ROM]. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, 2012. ISBN 978-80-87035-59-7. 

On-line zdroje 

JIRKOVSKÝ, D. et al. Ošetřovatelské postupy a intervence – Učebnice pro bakalářské            

a magisterské studium [online]. Praha: Fakultní nemocnice v Motole, 2012. [cit. 13. 6. 2013]. 

Dostupné z: https://www.lf2.cuni.cz/files/page/files/2016/inouceb.pdf. 

 

Pokud webová stránka či dokument nemají dominantního autora, uvádějí se názvem. Pokud 

některé údaje chybí, uvede se maximum dostupných údajů. 

 

Kontakt 

Mgr. Ivana Nováková, Ph.D. 

Fakulta zdravotních věd 

Univerzita E. Sovy 

Nová Lhota 



ivana.novakova@fzvues.cz 

 

Rukopisy, jejichž úprava nesplní výše uvedené požadavky nebo budou v rozporu 

s etickými zásadami pro publikování, nebudou redakcí přijaty. 

 

 

 

 

  


