Pokyny pro autory příspěvků pro přírodovědnou řadu Zpráv VMO
Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci (ISSN 1212-1134) jsou od roku 2010
zařazeny Radou pro výzkum, vývoj a inovace do Seznamu recenzovaných
neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.
Všechny práce jsou posuzovány po stránce formální, redakce si vyhrazuje právo
článek nesplňující kritéria uvedená v těchto pokynech vrátit autorovi k dopracování,
nebo ho odmítnout.
Přírodovědná řada Zpráv VMO je obsahově členěna na rubriky:
Recenzované práce – vědecké zpracování studované problematiky při obvyklé
struktuře textu (úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuse, závěry); všechny
články v této rubrice prochází dvěma externími odbornými recenzemi; optimální
rozsah práce 10–20 normostran, max. 10 obrazových příloh.
Odborné články – krátké nálezové zprávy, zprávy z konferencí, vlastní zkušenosti,
reakce na publikované práce, výstižný přehled aktuální tematiky; rozsah práce
do 10 normostran textu, max. 5 obrazových příloh.
Muzeália – drobné zprávy, výstavy, informace o odborných akcích, otázky a
problémy muzeologie a muzejní pedagogiky s návazností na přírodní vědy, historické
glosy a jiné; rozsah do 5 normostran textu, max. 2 obrazové přílohy.
Recenzované práce jsou předány k odborné recenzi obsahové stránky externím
recenzentům (ke každému článku jsou požadovány dvě odborné recenze), na jejichž
základě redakční rada rozhodne o jejich přijetí či odmítnutí. O výsledku je autor
vyrozuměn písemně. Podle připomínek recenzentů může být práce vrácena autorům
k doplnění, drobným či větším úpravám, případně k přepracování. České texty
procházejí jazykovou korekturou. Redakce si vyhrazuje právo provádět i drobné
stylistické úpravy, eventuálně zkrátit rukopis, uzná-li to za vhodné (v případě zkrácení
rukopisu bude vyžádán autorův souhlas). Redakce přijímá příspěvky v češtině
a v angličtině. Anglicky psané příspěvky musí obsahovat shrnutí v češtině.
Příspěvky lze odevzdávat jako dokumenty pouze ve formátu WORD, EXCEL (MS
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 musejí obsahovat:
1. Název článku v češtině a v angličtině – název článku má vyjadřovat jeho
obsah a má být krátký, bez speciálních znaků.
2. Plná jména všech autorů, název jejich pracoviště (příp. bydliště)
a e-mailový kontakt
3. Abstrakt článku v češtině a v angličtině – obsahově výstižný s vyjádřením
hlavních myšlenek a závěrů; u významných prací lze místo souhrnu použít
zkrácený text článku v angličtině (případně v jiném světovém jazyce).

Klíčová slova v češtině a v angličtině
Vlastní text článku v češtině
pište pravopisně správně, užívejte tzv. progresivního pravopisu;
text neformátujte, nerozdělujte slova, nepodtrhávejte;
odstavce ukončete klávesou ENTER;
rozlišujte čísla 0 a 1 od písmen "O" a "l";
závorky pište kulaté, na vnitřní straně závorek se nepíše mezera;
za interpunkčními znaménky . , ; : ? ! vždy následuje mezera; (3. března 2004,
6. 6. 1983);
- všechny zkratky použité v textu musí být vysvětleny;
- nepoužívejte zkratky v názvu práce a v abstraktu, pokud možno nezavádějte
vlastní zkratky, zásadně nezkracujte geografické názvy; běžně lze použít
známé jazykové zkratky (aj., atd., apod., tj., ...) a zkratky světových stran
podle vzoru: podstatná jména zkracujte velkými písmeny bez tečky (SZ =
severozápad), přídavná jména a příslovce malými písmeny s tečkou (sz. =
severozápadní, severozápadně);
- poznámky pod čarou jsou nežádoucí;
- latinská rodová a druhová jména jsou psána kurzívou, jména autorů názvů
taxonů kapitálkami (Bromus commutatus SCHRADER);
- odkazy na citovanou literaturu v textu označujte jménem autora (maximálně
dva autory) a rokem vydání práce; při více pracích jednoho autora v jednom
roce rozlišujte písmeny malé abecedy; jména autorů jsou psána kapitálkami;
př.: (NOVOTNÝ, 1998), (SPÁČIL, 2002b);
- má-li práce více než dva autory, uvádí se pouze první a zkratka "et al.", př.:
(LELÁKOVÁ et al., 2008);
6. Obrazové přílohy
- obrázky mohou být dodány v grafických formátech *.jpg a *.tif;
- dodávejte je ve zvlášť označených souborech, ne vložené do článku. Do
textu budou vloženy při finalizaci dle možností na místo, kde je o nich první
zmínka
- obrázky číslujte arabskými čísly, odkaz v textu uvádějte ve formě: obrázek 2
nebo Obr. 2.
- popisky obrázků a fotografií uvádějte v češtině i v angličtině a umístěte je na
konec textu za doporučenou citaci článku;
- popisky musí být i samostatně srozumitelné a na všechny obrázky musí být
odkaz v textu;
- u všech fotografií musí být uveden autor a datum pořízení fotografie (např.:
Foto M. Kyselá, 5. březen 2013; Photo by M. Kyselá, 5 th March 2013);
- na mapkách a terénních nákresech uvádějte orientaci světových stran
a grafické měřítko;
7. Tabulky
- tabulku s pravidelnou strukturou je možné dodat vytvořenou v textovém
editoru (MS WORD) nebo v tabulkovém editoru (EXCEL);
- tabulky se složitou strukturou je nutné dodat jako obrázek ve formátu *.jpg.
V žádném případě nevytvářejte tabulky pomocí tabulátorů a mezerníků –
takové tabulky nelze zahrnout do sazby článku;
- tabulky číslujte arabskými čísly, odkaz v textu uvádějte ve formě: tabulka 2
nebo Tab. 2.
- popisky tabulek uvádějte v češtině i v angličtině a umístěte je na konec textu
za doporučenou citaci článku;
4.
5.
-

- na všechny tabulky musí být odkaz v textu.
8. Poděkování (nepovinné) – poskytnutí, resp. autorství dat, pomoc při
zpracování dat, udělení grantu, finanční podpora apod.;
9. Doporučená citace článku
uvádějte v daném formátu (údaje o čísle Zpráv, stránkovém rozsahu
a standardní číslo bude doplněno redakcí);
Novotný, P. – Pauliš, P. (2006): Stříbro z Mariánského Údolí a kalciopetersit
z Domašova nad Bystřicí. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 285–287,
s. 25–32. ISSN 1212-1134.
10. Seznam citované literatury
- musí obsahovat veškeré jednotlivé práce citované v článku a žádné jiné;
- uspořádání literatury je abecední podle příjmení autora;
- všechny autory žádáme, aby názvy článků, publikací ani vydavatelství
v citacích nezkracovali;
- každá citace musí obsahovat povinné údaje (včetně ISBN nebo ISSN, je-li
k dispozici) a být zapsána dle typu publikace ve tvaru uvedeném níže; věnujte
prosím pozornost typům písma a interpunkčním znaménkům:
Knihy
Hůrka, K. (2005): Brouci České a Slovenské republiky. 1. vyd. Zlín: Kabourek.
390 s. ISBN 80-86447-04-9.
Příspěvky a kapitoly v knihách
Malec, J. – Morávek, P. – Novák, F. (1992): Mineralogicko-petrologická
charakteristika zlatonosné mineralizace. In: Morávek, P. (ed.): Zlato v Českém
masívu. 1. vyd. Praha: Český geologický ústav. S. 41–51.
Články v časopisech
Morávek, R. (2007): K současnému stavu a prozkoumanosti Javoříčského
a Mladečského krasu. Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, 289–291, s. 25–
41. ISSN 1212-1134.
Články v konferenčních sbornících
Sekerka, P. (2005): Připravovaná databáze pěstovaných rostlin v Botanické
zahradě Praha. In: Sekerka, P. (ed.): Sborník z konference Introdukce
a genetické zdroje rostlin – Botanické zahrady v novém tisíciletí. Praha: Botanická
zahrada hl. m. Prahy. S. 61. ISBN 80-903697-0-7.
Manuskripty, diplomové, závěrečné a jiné nepublikované práce
Hrochová, M. (2000): Příspěvek k rozšíření zástupců čeledi Asilidae na Severní
Moravě. Diplomová práce. Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká
fakulta.
Citace elektronické
Polák, J. (2007): Marketingové řízení malých firem. Automatizace. [online]. [cit.
21.2.2007]. Dostupný na www:
<http://www.seznam.cz/Clanek.asp?ID=200208362>.

Tichá, J. – Tichý, M. (2011): Jméno Zdeňka Milera nese jedna z planetek
obíhajících kolem Slunce. In: Věda.cz [online]. [cit. 27.7.2011]. Dostupné na www:
<http://www.veda.cz/article.do?articleId=68377>.

