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LKS – Časopis České stomatologické komory  

ISSN: 1210-3381  

 

Časopis LKS vydává Česká stomatologická komora jako svůj stavovský a odborný 

recenzovaný časopis.  

Vychází od roku 1991 jako měsíčník v jedenácti vydáních do roka (čísla 7 a 8 vycházejí jako 

dvoučíslo 7–8). 

Časopis LKS je Radou pro výzkum a vývoj od roku 2009 zařazen na Seznam recenzovaných 

neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Odborná sdělení publikovaná v časopise podléhají 

recenznímu řízení (double-blind review). 

Abstrakty zveřejněných odborných sdělení jsou publikovány v českém a anglickém jazyce v každém 

vydání LKS. 

Abstrakty všech článků zveřejněných v LKS jsou publikovány v anglickém jazyce na www.dent.cz. 

Adresa redakce LKS: ČSK, Slavojova 22, 128 00 Praha 2 

Šéfredaktorka: PhDr. Iva Žáková (zakova@dent.cz, tel. +420 234 709 625) 

Tajemnice redakce: Ing. Jolana Kunrtová (kunrtova@dent. cz, tel. +420 234 709 630) 

Inzerce: Tereza Soukupová, DiS., (soukupova@dent.cz, tel. +420 234 709 614, 420 770 134 250) 

Grafický design a sazba: Rema Média, s. r. o. 

Redakční rada: MUDr. Robert Houba, Ph.D. – předseda, doc. MUDr. Marie Bartoňová, CSc. – 

místopředsedkyně, MUDr. Jan Černý, prof. et prof. MUDr. et MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., 

MUDr. Zdeněk Poledna, prim. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D., MDDr. Eliška Šedivá, MDDr. Radovan 

Žižka, Ph.D. 

 

OBSAH ČASOPISU 

LKS má tři základní obsahové roviny: 

1. Stavovská politika 

Nejdůležitější informace o činnosti ČSK, o jednání se státními orgány, zdravotními pojišťovnami a 

dalšími institucemi, o zahraničních aktivitách ČSK, informace z OSK (oblastních stomatologických 

komor), z klinických pracovišť, aktuální a praktické informace nezbytné pro provoz praxí apod. 

2. Odborná část 

Páteří jsou odborná sdělení z oblasti zubního lékařství a souvisejících medicínských oborů. Dále 

odborná část obsahuje informace ze zahraničních stáží a kongresů, z historie oboru, novinek v oboru, 

recenze odborných publikací apod. 

3. Inzerce 

Drobná a velkoplošná reklama, rubrika Reklamní prezentace (firemní či odborné texty dodané 

zadavatelem), informace z firem apod.  
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ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY LKS 

Zvláštní přílohy LKS jsou připravovány dle aktuální potřeby – např. odborná příloha LKS Právní a 

ekonomický poradce, Rejstřík článků a další. 

 

AUTOŘI 

V časopise LKS jsou publikovány: 

- materiály připravené redakcí časopisu,  

- články objednané redakcí a redakční radou LKS 

- články (včetně fotografií a další dokumentace) přispěvatelů: všechny příspěvky nabídnuté k publikaci 

projednává a doporučuje ke zveřejnění redakční rada LKS.  

 

ČTENÁŘI 

Časopis je distribuován bezplatně členům České stomatologické komory, studentům posledních 

ročníků zubního lékařství, odborným zdravotnickým školám a inzerentům. 

Ostatní zájemci si mohou časopis předplatit.  

Roční předplatné:  

ČR: 460 Kč, Slovensko – zubní lékaři: 690 Kč (27 EUR), Evropa: 1500 Kč (59 EUR), mimo Evropu: 

1690 Kč (65 EUR). Ceny jsou uvedeny včetně poštovného, balného a příslušného DPH. 


