
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. 

 Příklady citací: 

BENEŠ J., KONVIČKA M. & ZAPLETAL M. 2017. Drepanoidea, Lasiocampoidea a Bombycoidea. 

– In: HEJDA R., FARKAČ J. & CHOBOT K. [eds.], Červený seznam ohrožených druhů České 

republiky. Bezobratlí. – Příroda, Praha, 36: 191–193. 

BOUDOVÁ A. 2006. Malakofauna údolí Úterského potoka. – Ms., 97 pp. [Diplomová práce; depon. 

in: Knihovna ZČU, Plzeň]. 

LAŠTŮVKA Z. & LIŠKA J. 2011. Komentovaný seznam motýlů České republiky. Annotated 

checklist of moths and butterflies of the Czech Republic (Insecta: Lepidoptera). – Biocont Laboratory, 

Brno, 148 pp. 



 

MACEK J., DVOŘÁK J., TRAXLER L. & ČERVENKA V. 2007. Motýli a housenky střední Evropy. 

Noční motýli I. – Academia, Praha, 371 pp. 

NĚMEC F. 1985. Soupis sbírek Západočeského muzea v Plzni. Lepidoptera, 1. část. – 

Sborník Západočeského muzea v Plzni Příroda, Plzeň, 54: 1–75. 

ŠMAHA J. 1986. Výskyt sov na Křivoklátsku a poznámky k jejich ekologii. – In: SITKO J. &TRPÁK 

P. [eds.]. – Sovy, Přerov, 53 pp. 

VOŘÍŠEK P., BĚLKA T., HORÁČEK L. & VRÁNA J. 2000.  Změny v hnízdní hustotě káně lesní 

(Buteo buteo) na Choceňsku v letech 1984–1992 a poznámky k metodice stanovení populační hustoty. 

– Buteo, Třeboň, 7: 7–18. 

 

 Internetové odkazy 

Web 1: Oficiální stránky obce Trnová. Myslivecký spolek. – URL: http://www.trnova.cz/ 

zs-a-spolky/myslivecky-spolek/historie-/ (citováno: 21. ledna 2018). 

Web 2: WHEELER J. (ed.). 2018. Moth Dissection. Geometridae. – URL: 

http://www.mothdissection.co.uk (citováno: 30 srpna 2018). 

  

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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