Pokyny pro autory příspěvků Zpráv VMO – společenské vědy
Všechny práce jsou posuzovány po stránce formální i obsahové, redakce si vyhrazuje právo článek
nesplňující kritéria uvedená v těchto pokynech vrátit autorovi k dopracování, nebo ho odmítnout.

Společenskovědní řada Zpráv VMO je obsahově členěna na rubriky:
STUDIE – původní práce v rozsahu 10–20 normostran textu, max. 10 obrazových příloh, povinný
poznámkový aparát, cizojazyčný abstrakt, klíčová slova a resumé;
ČLÁNKY │MATERIÁLY – krátké příspěvky a články, rozsah do 10 normostran textu, max. 5 obrazových
příloh, povinný poznámkový aparát a cizojazyčné resumé;
ZPRÝVY │KRONIKA – informativní příspěvky a zprávy o výstavách, kulturních akcích, činnosti VMO
apod., rozsah do 5 normostran textu, max. 2 obrazové přílohy.

Příspěvky zahrnuté do rubrik „Studie a Články │ materiály“ jsou posuzovány odbornými recenzenty.
Ke každému příspěvku jsou požadovány nezávislé recenze, na jejichž základě redakční rada rozhodne
o přijetí, či odmítnutí studie. O výsledku je autor vyrozuměn písemně. Redakce si vyhrazuje právo
provádět drobné stylistické úpravy, eventuálně zkrátit rukopis, uzná-li to za vhodné (v případě
zkrácení rukopisu bude vyžádán autorův souhlas). Za obsah a jazykovou správnost prací odpovídají
autoři. Redakce přijímá příspěvky v češtině a v elektronické podobě ve formátu WORD, EXCEL (MS
Office 2003, Open Office).

Zaslaný příspěvek musí být určen výhradně pro publikaci ve Zprávách VMO a nebude zadán k
uveřejnění v jiném časopise. Přetisknutí takto uveřejněné části práce nebo použití obrázku v jiné
publikaci lze jen s citací původu. Nevyžádané rukopisy a přílohy se nevracejí.

Formální úprava textu:
Články se přijímají jen v úplné podobě a musí obsahovat:
– název článku (v češtině, u příspěvků do rubrik STUDIE a ČLÁNKY│MATERIÁLY také v angličtině);
– plná jména všech autorů, název jejich pracoviště a e-mailový kontakt;
– abstrakt článku (v angličtině) – obsahově velmi stručný a výstižný text s vyjádřením hlavního
tématu příspěvku;
– klíčová slova (v angličtině);
– vlastní text článku (v češtině);
– text neformátujte, nerozdělujte slova, nepodtrhávejte;
– odstavce ukončete klávesou ENTER;

– všechny zkratky použité v textu a poznámkách musí být vysvětleny, nejlépe při jejich prvním užití,
např.: Vlastivědné muzeum v Olomouci (dále VMO), Zemský archiv v Opavě (dále ZAO);
– nepoužívejte zkratky v názvu práce a v resumé;
– poznámky umísťujte výhradně na konec textového souboru, poznámky pod čarou jsou nežádoucí;
– odkazy na poznámku uvádějte ve formě horního indexu bez závorky; vztahuje-li se poznámka pouze
k danému slovu, umisťujte číselný odkaz hned za toto slovo1, vztahuje-li se k větnému celku,
umisťujte číselný odkaz za interpunkční znaménko;2
– odkazy na obrazovou přílohu do textu uvádějte v hranaté závorce, např. [obr. 2];
– resumé článku (v angličtině) – obsahově výstižné vyjádření hlavních myšlenek a závěrů v rozsahu
do 15 řádků textu;
– obrazové přílohy (nepovinné) – dodávejte ve zvláštních označených souborech, ne vložené do
článku, ve formátech *.jpg a *.tif v tiskové kvalitě 300 dpi;
– u všech obrázků uvádějte číslo odpovídající příslušné popisce;
– popisky obrazových příloh uvádějte na konci textového souboru;
– autor příspěvku je povinen zajistit si před publikováním fotografie případná autorská práva u jejího
vlastníka a uvést jméno jejího autora.

Příklady citačního úzu časopisu:
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Diplomové, závěrečné a jiné nepublikované práce
11 Fifková, R.: Přínos historika k rekonstrukci historických zahrad a parků – model Šumperska
(rigorózní práce). Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc 2000, s. 36–42.
Nevydané prameny
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Citace internetových zdrojů
13 Kolář, B.: Unie výtvarných umělců Olomoucka. Radniční listy, 2003, č. 11,
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Opakovaná citace
Práce citovaná v textu vícekrát se v poznámkách uvede odkazem na autora a poznámku, v níž je
zmíněna poprvé (je-li citováno více prací téhož autora, uvede se pro rozlišení také její zkrácený
název).
15 Richter, V. (pozn. 2), s. 55.
16 Fifková, R.: Historické aleje (pozn. 6), s. 22, 27.
V téže nebo následující poznámce, není-li mezi nimi vložen jiný titul, užíváme pro opakovanou citaci
stejné práce odkaz „tamtéž“.
17 Tamtéž, s. 25.
V téže nebo následující poznámce, není-li mezi nimi vložena práce jiného autora, užíváme pro
opakovanou citaci stejného autora odkaz „týž“, „táž“ atd.
Popisky k obrázkům
Obr. 1. Josef Ignác Sadler, Svaté příbuzenstvo (detail), 1754, olej, měděný plech, Moravská galerie v
Brně. Foto: archiv autora.

Obr. 2. František Ondřej Hirnle, model náhrobku biskupa Maxmiliána z Hamiltonu, před 1773, dřevo,
vosk, zlacení, Vlastivědné muzeum v Olomouci. Foto: Pavel Rozsíval.
Obr. 3. Olomouc, kostel sv. Michala, 1676–1707, pohled do hlavní lodi. Repro: Jakubec, O. – Perůtka,
M. (eds.): Olomoucké baroko. Výtvarná kultura Moravy let 1620–1780. Díl 2 (katalog výstavy).
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