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Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie (Zprávy CEM) jsou informace o epidemiologické situaci v 

ČR vycházející především ze systému celostátního hlášení infekčních onemocnění, či z dat programů 

surveillance. Časopis prezentuje aktuální příspěvky pracovníků odborných pracovišť CEM, pracovníků 

Národních referenčních laboratoří ČR v infekční problematice a dalších odborníků zejména v oblasti 

epidemiologie a mikrobiologie. Ve Zprávách CEM jsou otiskovány aktuální informace se zdravotnickou 

problematikou jak z naší republiky, tak i ze světa. Řada příspěvků vychází z mezirezortní či mezinárodní 

spolupráce (ECDC či WHO). V rubrice Oznámení jsou informace o konzultačních dnech CEM, o seminářích 

a odborných akcích Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP či dalších odborných společností 

a o dalších akcích věnovaných problematice epidemiologie a mikrobiologie. 

Redakční uzávěrka Zpráv CEM 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. Redakce si vyhrazuje právo provádět stylistické úpravy kvůli 

přehlednosti a jednotnému stylu Zpráv CEM. Po vysázení (zlomu) do tiskových stránek jsou příspěvky 

zaslány autorům ke korektuře, jejíž provedení je požadováno obratem. 

Články do rubriky INFORMACE Z NRL A ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ SZÚ musí mít souhrn a 

klíčová slova. Totéž je vhodné u delších příspěvků do aktualit. Anglický překlad zajistí redakce Zpráv CEM. 

Odkaz na literaturu v textu je normálním 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) Mícha J, Krušinová M. Zajímavý záchyt stafylokoka. Zprávy CEM (SZÚ, Praha) 2017; 26(13): 512–

520.

Příspěvky předávejte v editoru Word na USB, nebo je lze poslat elektronickou poštou na adresu:

petr.petras@szu.cz.

Důležitá upozornění:

Zkratky, které v textu používáte, vysvětlete při jejich prvním použití, i když se domníváte, že jsou

všeobecně známy. Zásadně nepište zkratky v názvech článků. Latinské názvy mikrobiálních druhů se píší 

kurzivou. 

Grafy je nejvhodnější vytvořit a dodat v programu Excel případně vyexportovat je do formátu pdf. Pokud 

jsou grafy dodané autory jako obrázek, musí být v rozlišení 300 DPI a vyšší. 

Při zmenšení grafu o velikosti A4 na celou šířku strany na výšku (na 65 %) musí být velikost písma 

(hodnoty dat na osách a další popisky) 12. Při zmenšení na 2/3 strany (na 40 %), musí být velikost písma na 

původních grafech 16, vkládá -li se graf na půlku strany (šířka sloupce) jedná se o zmenšení na 30 %, tzn. 

původní velikost písma 20. Při popisech grafů je vhodné použít font „Arial“. Je důležité nepřehlcovat graf 

údaji (např. ve grafech, kde je na ose x řada let, nedávat každý rok). Graf musí být nebarevný, v dostatečně 

odlišených stupních šedi a různých stylů křivky – čárkování, čerchování atd.). 

Nadpisy grafů, obrázků, kartogramů se píší zvlášť do seznamu za koncem textu (za literaturou). Nad 

grafy, kartogramy, obrázky ve formátu jpg se nadpisy nepíšou. Číslem grafu jsou označeny pouze soubory. 

Tabulky je mnohem vhodnější vytvořit v programu Excel (než Word) a samostatně připojit. 
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