
 
Pokyny pro autory 

 
Rukopis je přijímán v textovém editoru Microsoft Word, formát RTF nebo DOC, s jednou 
vytištěnou kopií, nebo v elektronické podobě na adrese spechackova@zcm.cz. 
Vědecká jména taxonů a syntaxonů je nutné psát kurzívou, jména autorů v literatuře velkými 
písmeny; jinak celý text psát standardním typem písma (zdůrazněný text je možno psát tučně). 
Zarovnávat vlevo. Entrovat pouze na konci odstavce, neodsazovat, nevynechávat řádky. 
Tabulky je nutné dodat zvlášť, zpracované v tabulkovém procesoru Excel. Tabulky ani 
obrázky (nejlépe .jpg, .tif) nesmí být zalomeny do textu. Kresby musí být dokonale kontrastní 
(černá tuš, laserová tiskárna). 
 
U citované literatury je pořadí popisovaných znaků následující: 
1. u časopisů: příjmení autora, zkratka křestního jména, tečka, rok vydání práce v závorce, 

dvojtečka, úplný název práce, tečka, pomlčka, název časopisu nebo jeho zkratka, čárka, 
místo vydání, čárka, série, třída apod., čárka, ročník, dvojtečka, stránky citované práce, 
tečka.  

2. u knih: až po název knihy stejné, po tečce za názvem následuje údaj o edici, svazku apod., 
tečka, pomlčka, vydavatel, čárka, místo vydání, čárka, počet stran, tečka. 

3. u sborníků, kompendií aj.: příjmení a zkratka křestního jména autora, rok vydání (stejné 
jako u časopisů), dvojtečka, název práce, tečka, pomlčka, „In“, dvojtečka, příjmení a 
zkratka křestního jména redaktora, příp. editora sborníku, zkratka „red.“ v hranatých 
závorkách, název sborníku, čárka, stránky citované práce uvedené zkratkou „p.“, tečka, 
pomlčka, místo vydání, tečka. 

4. u rukopisů (dipl., disert., kandid. prací apod.) jako u knižní publikace, za pomlčkou za 
názvem práce následuje zkratka „Ms“; na konci práce je nutno v hranatých závorkách 
uvést údaj o deponaci, jemuž předchází zkratka „Depon.“. 

5. u webových stránek: jako u předešlých citací, pomlčka, na závěr uvést adresu www a za ni 
do závorky datum, kdy autor navštívil citovanou stránku 

Poznámky: Zkratky křestního jména autora se uvádějí za příjmením; mezi jména autorů se 
klade čárka, mezi předposlední a poslední jména autorů „et“. Cituje-li se více prací jednoho 
autora, vydaných v témže roce, připojuje se za letopočet index ve formě malého písmene. 
Počáteční písmena časopisu (event. jejich zkratky) se píší velká, členy, spojky a předložky se 
vynechávají. 
Výrazy pro označení edice, svazku, dílu apod. se latinizují (vydání = Ed., svazek =Vol., díl = 
Tom.), stejně jako výrazy pro označení části, třídy (část = Pars, třída = Cl., řada = Ser.). 

 
  


