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Milé čtenářky, milí čtenáři,
vítáme Vás na stránkách dalšího čísla Listů
klinické logopedie (LKL). Hlavním tématem jsou vývojové dysfázie, jedna z nejčastějších diagnóz, jíž se my kliničtí logopedi
zabýváme. Proto jsme vybrali pro tento
editorial obrázek, který vyjadřuje vývoj –
v dobrých rukou se z nenápadných poupat
rozvinou půvabné květy.
Náš časopis se posouvá zase o kousek
dál. Po zapojení profesionálního editora
do přípravy jednotlivých čísel jsme přikročili k nejdůležitějšímu kroku – články
časopisu získají již v tomto roce přístup
do citačních databází, a to zajištěním vazby na mezinárodní registrační agenturu
CrossRef – přidělováním DOI (Digital
Object Identifier – digitální identifikátor
objektu) a sledováním citovanosti skrze
Cited-By. Opouštíme vody „lokálního“
odborného tisku a autorům tím poskytujeme skvělé publikační zázemí. Není
potřeba vysvětlovat, že z toho v důsledku
budou profitovat nejen autoři, ale i čtenáři.
Na tomto místě patří velký dík Radě AKL,
která veškeré tyto kroky s moudrou prozíravostí podporuje.
Přejeme Vám krásné léto a všem dětem,
nejen těm s vývojovou dysfázií, přejeme,
aby byly vždy v dobrých rukou.
Vaše redakce LKL

