Pokyny pro autory
Členění práce:
Rukopis článku obsahuje 1) název práce a jeho anglický překlad; 2) adresu autora/autorů, včetně e-mailu; 3) abstrakt (vždy anglicky); (4) abecedně řazená
klíčová slova (keywords, vždy v angličtině); (5) text práce, zpravidla obsahující
Úvod, Materiál a metody a odděleně Výsledky a Diskusi; (7) poděkování; (8) seznam literatury citované v textu; (9) tabulky a obrázky.
Přílohy (fotografie, obrázky, mapy, grafy):
jsou v konečné podobě reprodukovány černobíle nebo barevně. Pro zpracování
k tisku jsou proto požadovány ostré a kontrastní předlohy. Doporučený rozměr
digitální přílohy je 175 mm (šíře) – rozlišení 300 dpi, minimální šíře 85 mm ve
stejném rozlišení. Preferovaný formát příloh je TIF, případně JPG (maximální
kvalita). Grafy a tabulky se přijímají zpracované v tabulkových a databázových
editorech (WORD, EXCEL, ACCESS), je nutné volit vhodnou velikost písma
a značek, aby po případném zmenšení byly čitelné. V případě rozsáhlejších tabulek doporučujeme jejich formální podobu konzultovat předem s redakcí. Přílohy
je třeba dodat v elektronické podobě odděleně v samostatných souborech. Jejich
názvy, v legendě použité popisky, vysvětlivky ke zkratkám apod. je třeba dodat
v obou jazycích v samostatném souboru, označené shodně s přílohami (vždy očíslované podle pořadí, v jakém je na ně odkazováno v textu (odkazy ve formě obr.,
tab., Fig., Table). Doporučuje se doplnit případné požadavky týkající se zvětšení
nebo zmenšení příloh, jejich sestavení do tabulí nebo jejich orientace.

Citace literatury:
v seznamu literatury na konci rukopisu uvádět pouze práce citované v textu, rovnat v abecedním pořadí podle autora (autorů), práce téhož autora v chronologickém pořadí, název článku uvádět kurzívou. U přírodovědných citací, kde je více
autorů, oddělit jednotlivá jména čárkou, poslední jméno (i v případě 2 autorů)
znakem „&“; u archeologických, etnografických a historických citací, kde je více
autorů, oddělit jednotlivá jména dlouhou pomlčkou. Časopisy vypisovat plnými
názvy. Dodržovat důsledně interpunkci, včetně mezer a pořadí údajů v zápisu
(název, číslo, stránky, místo vydání). Dbát na používání dlouhé pomlčky, kulatých závorek, malých začátečních písmen ve zkratkách „red.“ a „ed.“ a jednotných
zkratek (např. „Ms.“ a „Depon.“). Vlastní jména v citacích a v seznamu literatury
psát velkými písmeny, např. (KUBÁT et al. 2002), ale ne kapitálkami.

Vzory citací literatury pro archeologické příspěvky:
1. monografie:
VENCLOVÁ, N. (1990): Prehistoric glass in Bohemia. Praha. – Praha: Archeologický ústav ČSAV.
2. článek ve sborníku:
BOUZEK, J. (2000): Klimatische Entwicklung im Äneolithikum und Frühbronzezeit in Böhmen und Mähren – Übersicht des Forschungsstandes. In: P. ČECH –
M. DOBEŠ (eds.): Sborník věnovaný Miroslavu Buchvaldkovi. Most, 33–37.
3. článek v periodiku:
PAVÚK, J. 1980: Ältere Linearkeramik in der Slowakei. Slovenská archeológia 28,
7–90.
4. internetový zdroj:
Národní muzeum, 2005–2011 [cit. 18. 11. 2011]: Databáze archeologické sbírky
Oddělení prehistorie a protohistorie Národního muzea, v. 2.
Dostupný z: http://forum.nm.cz/prehistorie/index_ph.php.

Vzory citací literatury pro etnografické a historické příspěvky:
1. Monografie:
MUSIL, František – SVOBODA, Ladislav: Hrady, zámky a tvrze okresu Rychnov
nad Kněžnou. Ústí nad Orlicí 1998, s. 30.
2. Články v časopisech:
DOSTÁL, Josef: Z historie trčkovských konfiskací. ČČH 50, 1947-1949, s. 165-184,
zde s. 170.
3. Články v neperiodických sbornících:
ŠORM, Petr: Tajní nekatolíci ve východních Čechách (Opočensko a Dymokursko).
In: Nešpor, Zdeněk R. (ed.): Čeští nekatolíci v 18. století: mezi pronásledováním
a náboženskou tolerancí. Ústí nad Labem 2007, s. 165–182.
4. Archivní prameny:
Oficiální název archivu, název fondu (sbírky), dále zpravidla číslo kartonu nebo
knihy, inventární číslo, případně signatura, název nebo popis dokumentu.
Např. Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, f. Archiv města Dobruška,
kart. 474, inv. č. 1359.
Při opakovaných citacích užívejte zavedené zkratky: NA – Národní archiv, SOA –
Státní oblastní archiv, SOkA – Státní okresní archiv.
5. internetový zdroj:
WONDREJZ, F.: Dankbriefe von Schülern der Bürgerschule Gießhübel an ihre
wohltätigen Freunde. http://www.giesshuebel.de/260schuelerbriefe.htm.

Vzory citací literatury pro přírodovědné příspěvky:
1. Časopisecké práce:
KAPLAN, Z. (1996): Floristické výsledky inventarizačních průzkumů některých
lokalit okresu Rychnov nad Kněžnou ukončených v roce 1995. – Orchis 15/1:
1–20.
2. monografie:
KUBÁT, K., HROUDA, L., CHRTEK, J. jun., KAPLAN, Z., KIRSCHNER, J., ŠTĚPÁNEK, J. & ZÁZVORKA, J. [eds] (2002): Klíč ke květeně České republiky. –
Academia, Praha, 928 p.
3. citování autorské části díla:
CHRTEK, J. (2004): Hieracium L. – jestřábník. – In: SLAVÍK, B. & ŠTĚPÁNKOVÁ, J. [eds], Květena České republiky 7: 540–701, Academia, Praha.
4. nepublikovaný rukopis:
NOVÁK, P. (2013): Lesní vegetace Krumlovského lesa a okolí. – Ms. [Dipl. práce;
Depon. in: Knih. Úst. Bot. Zool. Přír. Fak. Masaryk. Univ., Brno].
5. internetový zdroj:
DANIHELKA, J., PETŘÍK, P. & WILD, J. [eds] (2014): Databankaflóry České republiky [online]. – URL: http://florabase.cz/databanka/.
O zařazení práce do tisku rozhoduje redakční rada na základě recenzních posudků. Autoři dostanou své práce ke korektuře. Příspěvky nejsou honorovány,
každý autor obdrží jeden výtisk časopisu a elektronickou verzi příspěvku.
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