Editorial
Rok jubilantů
Letošní letopočet byl v oblasti klinické biochemie rokem bohatým na jubilea. Nepochybně stojí za povšimnutí, že mezi letošními oslavenci je řada členů redakční rady, sboru recenzentů i mnohaletých přispěvatelů
našeho časopisu. Profesoři Racek, Palička, Tichý, docent Štern, doktorka Nekulová, doc. Schneiderka,
dr. Holeček, dlouholetý vědecký sekretář České společnosti klinické biochemie a posléze předseda Karel Kalla
a v neposlední řadě vedoucí redaktor našeho časopisu Bedřich Friedecký. Nepochybně je na místě všem
i jménem redakční rady poděkovat za jejich aktivní
a vstřícnou dlouholetou spolupráci s časopisem Klinická biochemie a metabolismus a popřát hodně zdraví,
optimismu, elánu a radosti nejen z klinické biochemie!
Dovolím si na tomto místě vyzvednout zvlášť přínos
vedoucího redaktora RNDr. Bedřicha Friedeckého,
Ph.D. pro redakci tohoto časopisu, je nezpochybnitelný. Významná je jeho vytrvalá snaha zpřístupnit široké odborné veřejnosti nejnovější informace. Oslovuje
autory zajímavých sdělení, která zaznívají na různých
vědeckých fórech, hledá a oslovuje odborníky z oblastí činností zdánlivě vzdálených současné laboratorní
realitě; v souladu se závěry redakční rady dává také
příležitost mladým autorům a citlivě je pak vede při
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úpravách textů. Často si klade otázku, kam směřuje
časopis, jaká je budoucnost a postupný zájem nastupující generace vedené přednostně k publikování v impaktovaných časopisech. Co je přednější – honba za
impakty, nezbytná pro odborný postup, nebo hledání
„publikačního kompromisu“?
Současné technologie a dostupnost informací prostřednictvím internetu umožňují rychlou orientaci v nových poznatcích týkajících se dennodenních laboratorních problémů i v úzce specializovaných vědeckých
tématech, zároveň se však díky elektronicky vydávaným časopisům stávají detailní informace paradoxně
těžko dostupnými vzhledem k placeným uzavřeným
vstupním právům. Náš časopis si klade za cíl vytvářet
jakýsi most mezi těmito bariérami, přinášet široké odborné veřejnosti erudované informace ze současného
odborného prostředí. Přelom roku bývá časem bilancování i zamyšlení, možná ten letošní bude příležitostí
pro nynější mladší kolegy k zamyšlení, jak přispět k budoucnosti časopisu, který po Novém roce vstoupí do
dvacátého ročníku své samostatné existence.
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