Pokyny pro autory
1. Sborník Západočeského muzea v Plzni Příroda uveřejňuje původní rozsáhlejší botanické,
geologické, paleontologické a zoologické práce, které mají vztah k území západních Čech. Rozsah
studie je omezen na 200 000 znaků (přibližně 110 normovaných stran).
2. Rukopisy se přijímají v českém jazyce s klíčovými slovy a abstraktem pouze v anglickém jazyce.
V hlavičce musí být pod českým a anglickým názvem článku uvedeny nezkrácená jména autorů
včetně jejich pracoviště a e-mailových kontaktů. Nutností jsou také anglické překlady záhlaví tabulek
a popisků k obrázkům a grafům.
3. Práce má mít toto základní rozvržení (ve stanoveném pořadí): Úvod, Materiál a metodika,
Výsledky a Diskuse, popř. Souhrn nebo Závěr. V odůvodněných případech je možno členění

práce zjednodušit (revize sbírek, check-list apod.).
4. Text zarovnávejte pouze vlevo, bez odsazení odstavců. Nedělte slova na konci řádku ani
neupravujte text do více sloupců. Jednotlivé kapitoly oddělte mezerou jednoho řádku. Popisy
k jednotlivým obrázkům, grafům či tabulkám pište na konec příspěvku a to v českém i anglickém
jazyce. V textu vyznačte místo, kde má být grafická příloha umístěna (např. Obr. 1)
5. Text rukopisu je přijímán ve formátu DOC. Fotografické přílohy budou uloženy jako samostatné
soubory přednostně ve formátu JPEG (min. 300 dpi). Tabulky a grafy odesílejte také jako samostatné
soubory ve formátu XLS nebo DOC. Veškeré samostatné přílohy budou pojmenovány příslušným
odkazem v textu (Obr. 3, Tab. 8.).
6. Citace literatury:
a) Citace v textu jsou v uvedeny příjmením autora a letopočtem (NOVÁK 1985), NOVÁK &
KLIKA (1985) nebo v případě více autorů NOVÁK et al. (1985), (KLIKA et al. 1985). Internetové
odkazy se citují uvedením příslušného odkazu na seznam literatury např. (Web 3).
b) Soupis literatury na konci článku obsahuje pouze publikace citované v textu a je seřazen
v abecedním podle prvního jména autora. Internetové zdroje se člení zvlášť v soupisu literatury zvlášť.
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Rukopisy jsou přijímány pokud možno v elektronické podobě (formát DOC) nebo na přenosných
mediích (CD, flash disk apod.) na adresu redakce.
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