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Editorial
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
v minulém čísle našeho časopisu jsme Vás
oslovili s nabídkou účasti v elektronické anketě s cílem seznámit se s Vašimi názory
ohledně možných budoucích změn formátu
publikace časopisu.
Odpovědi jsme získali od 116 čtenářů
(101 členů odborné společnosti a 15 individuálních předplatitelů). V první otázce jsme
se Vás dotazovali na preferovaný publikační
formát časopisu, protože jsme od některých
čtenářů získali podněty ke zvážení změny na
plně nebo alespoň částečně elektronickou
formu. V současné anketě však většina (55 %)
respondentů vyjádřila svoji preferenci tištěné

obr. 2, tak pro drtivou většinu (73 %) respondentů není rozhodující, zda jsou články publikovány česky/slovensky nebo anglicky.
Musíme konstatovat, že takto vysoký podíl
čtenářů, kteří nemají s anglicky psanými
články problém, nás příjemně překvapil.
Tímto tedy děkujeme těm našim čtenářům, kteří si našli čas na vyplnění ankety
a vyjádření svého názoru. V souladu s většinovým názorem respondentů nebudeme
v současné době formát publikace našeho
časopisu měnit.
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Preferuji tištěnou podobu zasílanou poštou
v rozsahu jako doposud.
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podoby časopisu zasílaného poštou v rozsahu jako doposud (obr. 1). V tomto směru
jsou zajímavé dva slovní komentáře respondentů, v němž jeden jednoznačně „doporučuje tištěnou podobu“, protože „nemá zájem
trávit celý život jen u PC“; a druhý pak uvádí,
že „uvedený časopis pravidelně čte – v aktuální formě mu plně vyhovuje způsob distribuce a je to hlavní důvod, proč je členem
České neurologické společnosti“.
Vzhledem k rostoucímu počtu článků
(nejen zahraničních, ale i českých a slovenských autorů) nabízených a následně publikovaných v angličtině jsme se zajímali o jazykovou preferenci čtenářů. Jak je vidět na

Upřednostňuji kombinovanou verzi –
tištěnou verzi ve zkrácené formě, vybrané
typy článků na webových stránkách
časopisu.
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Rád/a bych dostával/a kompletní číslo
časopisu pouze elektronicky, prostřednictvím
emailu.
Časopis bych nejraději nedostával/a
ani do schránky, ani do emailu. Stačí mi plné
texty dostupné na webových stránkách
www.csnn.eu.

Obr. 1. Názory respondentů na publikační formát časopisu.

Nezáleží mi
na tom, čtu
česky/slovensky
i anglicky.

Preferuji články
přeložené
do češtiny/
slovenštiny.

Obr. 2. Jazyková preference čtenářů.

Na webových stránkách www.csnn.eu naleznete aktualizované pokyny pro autory.
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