
Pokyny pro autory 
 
Periodikum "Práce muzea v Kolíně, řada přírodovědná" je vydáváno za účelem pořízení trvalé-

ho vědeckého záznamu a je dosažitelné koupí v Regionálním muzeu Kolín. 
Pro uveřejňování je otevřeno všem autorům přírodovědných prací vědeckého charakteru s od-

povídajícím obsahem vlastních poznatků. K tisku nejsou přijímány čistě kompilační soubory údajů 
(bez vyvození vlastních závěrů), eventuálně referáty z literatury. Forma Vašich příspěvků může být 
různá - od soubornější práce věnované určitému tématu (např. Chvostoskoci Veltrubského luhu) až 
po krátká sdělení (např. Pozorování supa u Kouřimi), vždy je však třeba dodržet obvyklá pravidla 
pro vědeckou publikaci od stavby a stylu práce po řádnou citaci literatury (blíže třeba Rukověť 
dobrého stylu psaní entomologických prací, Zprávy Čs. Společ. Entomol. při ČSAV, Praha, 1970 - 
6/3-4/:60-87 a 1973 - 9/1/:3-43.). Doporučujeme řídit se vždy úpravou článků v posledním vyšlém 
čísle našeho sborníku. 

Rukopis práce je třeba dodat jako soubor v textovém editoru WORD na vhodném médiu či pro-
střednictvím e-mailu, popřípadě ve dvou vytištěných kopiích. Dodržujte prosím psaní ob řádek, 
začátky odstavců odskakujte pouze klávesou Enter. Veškeré přílohy - černobílé i kontrastní barev-
né fotografie, grafy, plánky zřetelně označte (v případě tištěné podoby na druhé straně papíru 
tužkou s názvem práce a číslem). Popisky k nim sepište pod příslušnými čísly na konci statě 
(v případě tištěné podoby na samostatný list). Přílohy se nemusí předkládat duplicitně. U mapek 
prosíme, nezapomeňte na měřítko formou kótované úsečky a směrovou orientaci označením severu 
(obojí přímo v mapce). Po vyjití práce Vám budou v případě tištěné podoby přílohy navráceny jen 
v tom případě, že o to výslovně požádáte. Barevné fotografie a mapky budou vytištěny černobíle; 
mohou být tištěny barevně pouze jako zvláštní příloha na konci sborníku na přání autora. 

Při citování a odkazech v textu se prosím řiďte těmito vzory (prosíme psát rovnou v kapitál-
kách): NOVÁK (1991), (NOVÁK 1991), (NOVÁK 1991 et NOVÁKOVÁ 1992), (NOVÁK 1991; 
NOVÁKOVÁ et al 1993) apod. 

Citace v seznamu literatury provádějte u botanických prací podle publikace Bibliografické cita-
ce a zkratky - Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha, 13(1978), Suppl. 1: 1-4, 1978. 

Citace v seznamu literatury provádějte u zoologických prací dle vzorů: 
NOVÁK L. 1991: O blechách. Academia, Praha, 230 str. (u knihy) 
NOVÁK L. & NOVÁKOVÁ D. 1988: Klíč blech. Čas. Učené Spol., Praha, 49(2): 41–52. (u peri-
odik; první číslo /49/ znamená ročník časopisu, druhé /2/ číslo v tom, kterém ročníku a poslední 
čísla /41–52/ udávají stránkování v časopise od–do). 

V případě citace nepublikovaných prací, diplomových prací atd.: 
NOVÁK L. 1991: Závěrečná zpráva z terénního výzkumu lokalit hnědáska osikového (Euphydryas 
maturna) v Dománovickém lese. Msc. depon in AOPK ČR, Praha, 7 pp. 

V případě jakýchkoliv nesrovnalostí upřednostňujte prosím co nejúplnější citaci (např. různé 
dovětky k názvu práce, více vydavatelů, tiskárny apod.), která může být redakcí snáze upravena. 

Při užívání latinských jmen je třeba vycházet z mezinárodních zvyklostí, kodifikovaných naří-
zení a doporučení (např. v zoologii - Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury, Česká 
společnost entomologická, Praha, 2003). 

Práce muzea v Kolíně přijímají texty v hlavním jazyce českém, anglickém německém a fran-
couzském. Veškeré práce včetně krátkých sdělení musí být opatřeny cizojazyčným (nejlépe 
anglickým) abstraktem, klíčovými slovy a delší studie případně souhrnem. Do cizího jazyka budou 
přeloženy též popisky k přílohám (obrázky, tabulky atd.) a název práce. V případě cizojazyčných 
textů naopak vyžadujeme překlad názvu, textů k obrázkům a obsáhlejší shrnutí obsahu v češtině. 
Prosíme autory, aby požadované texty přikládali již přeložené. Redakce si vyhrazuje právo jazyko-
vé korektury autorských překladů. 

Odevzdané práce podléhají recenznímu posouzení dvou nezávislých recenzentů. Po navrácení 
práce autorem s opravenými připomínkami recenzentů (přičemž ani jeden z recenzentů nesmí být 
pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů nebo být jakýmkoliv jiným 
způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzované stati).  Po navrácení práce autorem s opravenými 
připomínkami recenzentů bude tato vysázena a znovu předložena autorovi ke korektuře (e-
mailovou poštou). Verze po provedené korektuře je definitivní a nelze již provádět dodatečné 
opravy a zásahy. Ke každé práci přikládejte prosím svoji úplnou a e-mailovou adresu. Po vyjití 
sborníku přísluší autorům jeden kompletní výtisk daného čísla periodika a PDF verze otištěného 
příspěvku. Po jednom výtisku taktéž obdrží příslušní recenzenti. 

  
Tyto pokyny byly aktualizovány a schváleny redakční radou dne 28. ledna 2015. 


