
              
Zápis z jednání výboru Společnosti pro pojivové tkáně (SPT ČLS JEP) 

a redakční rady časopisu PÚ 
dne 5. 5. 2010

Přítomni: Doc. Mařík, Prof. Petrtýl, Doc. Brettschneider, Prof. Maršík, Mgr. Braun, 
MUDr. Kuklík Ing. Zelenková, Ing. Hulejová, RNDr. Zemková
Hosté: MUDr. Maříková
Omluveni: Prof. Hyánek, Prof. Povýšil, doc. Smrčka, Ing. Černý, MUDr. Myslivec

Na schůzi výboru SPT přítomní členové zvolili jednotlivé funkce členů nově navrženého 
výboru  ze dne 21.4.2010

Funkce nového výboru:

Doc. MUDr. Mařík lvo CSc.  předseda
Prof. MUDr. Petrtýl Miroslav DrSc. místopředseda
Prof. MUDr. Hyánek Josef DrSc. vědecký sekretář
lng. Hulejová Hana jednatel
lng. Zelenková Jana pokladník

Revizní komise:
Mgr. Braun Martin, Ph.D.
Doc. RNDr. Brettschneider lvo CSc.
RNDr. Zemková Daniela CSc.

as. MUDr. Kuklík Miloslav CSc. mluvčí společnosti

Další body jednání:

1. Na www stránkách SPT by mělo být umístěno: 
• krátký životopis a nejcitovanější publikace členů výboru 
• pokyny pro autory pro publikování v časopisu Pohybové ústrojí
• galerie fotografií
• jubilanti
• postupně doplnit informace o proběhlých Symposiích SPT ČLS JEP, zpětně vybrat a 

doplnit jednu až 2 zdařilé přednášky, požádat autora o textslides a tyto umístit na 
webových stránkách – viz. prof. Masopust, prof. Mortier apod.

• mnoho informací je v připojených ročnících časopisu PÚ (na www.pojivo.cz, záložka 
ARCHIV). Je žádoucí, aby si každý z členů výboru a redakční rady vybral určitou 

http://www.pojivo.cz/


oblast, informace vytáhl z časopisů a upravil. Po schválení a doplnění recenzentem je 
možné umístit na webových stránkách Společnosti (přes pana Ing. A. Lichého). 

2. Časopis Pohybové ústrojí 
• Z aspektu možného zařazení do databáze SCOPUS vedoucí redaktor navrhuje nové 

kriterium pro psaní abstraktů – abstrakt by měl být strukturovaný (úvod, metody, 
výsledky, diskuse) a většího rozsahu.

• Provádět recenze všech podaných příspěvků ) tj. i přehledných článků (doplnit do 
instrukcí  pro autory).

• Zajišťovat vhodné a hodnotné příspěvky formou „invited speaker“.
• Vyřešit finance na vydávání časopisu – návrh: udělat výběrové řízení na nového 

vydavatele časopisu.
•
3. 12th Prague-Sydney-Lublin Symposium se bude konat 1.2.10.2010. Prosíme o návrh 

názvu Symposia - co nejdříve a  zajišťování vhodných příspěvků z řad našich i 
zahraničních řečníků. Je již třeba  rozeslat 1. informaci o plánovaném Symposiu!

Zapsala: Ing. Hana Hulejová – jednatelka

Schválil a doplnil: Doc. MUDr. Ivo Mařík, CSc. - předseda


