POKYNY
PRO ÚPRAVU RUKOPISŮ

Sborník vlastivědných prací z Podblanicka uveřejňuje původní, česky psané práce a
sdělení, která pojednávají o přírodě a společnosti podblanické oblasti v minulosti i
současnosti. Rozsah prací je omezen na 15 stran rukopisu včetně příloh. Případné překročení
tohoto rozsahu je třeba předem dohodnout s redakcí. Rukopisy prací jsou v recenzním řízení
posuzovány externími odborníky a redakční rada rozhoduje o jejich zařazení, úpravách a
uveřejnění na základě vyjádření recenzentů.
Každá práce musí být opatřena českým i anglickým názvem, dále anglickým
abstraktem v rozsahu odstavce o přibližně pěti až deseti řádcích a nejvýše pěti klíčovými
slovy v angličtině. Autor vždy dodá i české znění abstraktu, které nebude uveřejněno (autor
může dodat jen české znění a pak redakce zajistí překlad). Práce, u nichž je to účelné, mohou
mít navíc na konci práce souhrn v angličtině nebo některém jiném cizím jazyce v přiměřeném
rozsahu dohodnutém s redakcí.
Příspěvky musí být psány stručně a výstižně. Rukopisy podle možnosti zasílejte nebo
odevzdávejte v elektronické formě v textovém editoru Microsoft Word (případně v el.
formátu .rtf nebo .txt). Po přijetí rukopisu, recenzním řízení a jazykové revizi bude
elektronická forma rukopisu autorovi vrácena k provedení potřebných úprav.
V rukopisech pro oddíl Příroda použijte kursivu pro latinské názvy, a to jen rodů,
druhů a názvy syntaxonů, a dále použijte KAPITÁLKY pro JMÉNA AUTORŮ druhových a
rodových jmen a dále pro JMÉNA AUTORŮ publikací citovaných jak v textu, tak v seznamu
literatury. Názvy oddílů a kapitol písmem neodlišujte. Při uvádění měr, vah a dalších veličin
užívejte jednotky dle ČSN 01 1300. V souvislém textu vypisujte slovy základní a řadové
číslovky do deseti a řadové číslovky označující desetiletí. Nezkracujte slova v dataci. (Př.: v
druhé polovině 20. století, osmdesátá léta, ap.). V přílohách a tabulkách naopak jednotně
zkracujte, např. st. (století), r. (roku), pol. (polovina). Tam, kde pravopisná pravidla povolují
dva tvary, zvolte jeden a důsledně ho užívejte v celém textu.
Obrázky musí být schopny reprodukce a vyhotoveny tak, aby je bylo možno umístit
(zmenšit či zvětšit) na plochu rozměru 16 cm x 11 cm. Podle toho je třeba volit velikost písma
k popisu obrázků či grafů. Grafy dodávejte nejlépe v elektronické podobě (např. Microsoft
Excell). Rozměrnější, např. mapové přílohy lze uveřejnit po dohodě s redakcí. Fotografie
černobílé (případně i barevné jako předlohu pro vyhotovení černobílého štočku), lesklé,
kontrastní, nepodlepené. Obrazová příloha v elektronické podobě (např. formáty RAW, TIFF,
JPEG, atd.) musí být dodána velikosti a kvalitě umožňující kvalitní tisk. Barevný obrázek lze
zařadit v rámci sborníku jen výjimečně po dohodě s redakcí. Texty k obrázkům pište na
zvláštní list a číslujte průběžně shodně s obrázky.
Práce v oddílu přírodovědném (kromě krátkých sdělení) by měly v úvodu obsahovat
výstižný popis užitých metod (či odkaz na metodickou literaturu včetně určovacích příruček)
a na konci souhrn hlavních výsledků. V tabulkách obsahujících seznamy zjištěných
organismů uvádějte nejprve vědecké jméno se zkratkou autora druhu a na druhém místě v
závorce jméno české. Jinak v textu a zejména v názvu práce doporučujeme užívat jmen
českých, případně doplněných při prvé zmínce v závorce jménem vědeckým. Odkazy na
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literaturu uvádějte v textu příjmením autora a (v závorce) rokem vydání. V seznamu literatury
uvádějte příjmení a iniciály jména autora, rok vydání, název práce. Dále u článků v
časopisech název časopisu, ročník a stránky. U citace knihy název vydavatele a místo vydání.
Práce v oddílu společenskovědním musí obsahovat jasné vymezení metody, stručné
shrnutí výsledků v závěru a vědecký poznámkový aparát na konci práce. Literaturu citujte
takto: Odkaz na knihu a neperiodické publikace: příjmení a jméno autora, název knihy, místo
a rok vydání, stránky. Odkaz na článek v časopise: příjmení a jméno autora, název článku,
název časopisu, ročník, rok vydání, stránky.
Rukopis spolu s disketou zasílejte na adresu Muzeum Podblanicka, Zámek č. 1, 258 01
Vlašim, nebo v elektronické podobě na e-mailovou adresu muzeum-vlasim@iol.cz. Další
informace lze najít na www.muzeumpodblanicka.cz
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