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Úvodník
Na začátku dalšího ročníku bývá příležitost k rekapitulaci roku minulého. Pozitivum loňského roku bylo, že neustává zájem autorů
o publikování v našem časopisu. V roce 2011 bylo redakční radě nabídnuto 150 rukopisů, 140 pak bylo předáno do recenzního řízení.
Zvýšená nabídka přináší sice možnost nastavení přísnější laťky a zvyšování kvality přijatých příspěvků, současně však dochází k nepoměru mezi prostorovými možnostmi časopisu a touto zvyšující se nabídkou, a tím i k prodlužování intervalu mezi přijetím a vytištěním článku. Po dohodě s nakladatelem jsme se rozhodli od roku 2012 navýšit rozsah čísel na cca 130 stránek při nezměněné periodicitě. Přineslo to však ekonomickou nutnost navýšení předplatného jak u dotované ceny pro členy odborných společností, tak i u plné
ceny pro ostatní předplatitele o 25 %.
Pro publikující autory i odbornou prestiž časopisu je dobré, že v roce 2011 bylo zveřejněno historické maximum tzv. impakt faktoru
za rok 2010 ve výši 0,393. Věřím, že to ještě více povzbudí zejména domácí autory, aby citovali články v ČSNN.
Zřejmě jste zaznamenali nové webové stránky na webu www.proLekare.cz, zůstává však v platnosti i dosavadní doména
www.csnn.eu. Nové webové stránky přinášejí řadu vylepšení, např. kompletní anglickou verzi, možnost umísťovat na web suplementární materiály typu videí či přehled počtu přístupů k jednotlivým článkům. Pro větší dostupnost fulltextů budou tyto zpřístupněny bez
omezení po šesti měsících od uveřejnění.
Jako každoročně byla i letos vyhlášena Cena ČSNN za rok 2011. V letošním roce získala tuto cenu práce autorů Urgošík, Jech a Růžička shrnující zkušenosti a výsledky programu hluboké mozkové stimulace u nemocných s extrapyramidovými poruchami pohybu [1].
Cenu by si zasloužila řada dalších prací, uvedu však jen ty, které se umístily na pomyslném nehodnoceném 2. a 3. místě. Šlo o práci
brněnských autorů věnovanou epileptochirurgické problematice [2], třetí v pořadí hlasování redakční rady skončila jedna z oblíbených
minimonografií neurochirurgů Hanince a Kaisera Operační léčba plexus brachialis [3].
Josef Bednařík
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