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Pokyny pro autory rukopis^ do sborníku Bohemia centralis
Bohemia centralis je regionální sborník pro st ední Čechy vycházející zpravidla jednou ročn
a určený pro publikaci výsledk v decké a odborné činnosti sm ující k poznání všech aspekt
p írody se zvláštním d razem na cenná p írodní území a vzácné druhy.
Sborník uve ej uje: 1) P vodní práce ze všech obor p írodních v d, p íp. společenských v d ve
vztahu k p írod a krajin z území St edočeského kraje, p ípadn i z území hlavního m sta Prahy
a z území t sn navazujících a zahrnujících též CHKO Blaník, Český kras, Český ráj, Koko ínsko
a K ivoklátsko. 2) Krátká sd lení a zprávy o nálezech p írodnin a biot. 3) Sd lení o v deckém život ,
konferencích, exkurzích, ochraná ských aktivitách. 4) Tématické bibliografie určitých chrán ných
území, chrán ných krajinných oblastí, geologických a geomorfologických jev , rostlin, živočich ,
dále i práce regionáln p sobících autor .
P ísp vky se p ijímají v češtin (výjimečn v cizím jazyce) se souhrnem v angličtin nebo
v n mčin (p ípadn v obou jazycích). Auto i ručí za správnost jazyka jak v češtin , tak v cizím
jazyce. Článek musí být opat en abstraktem a klíčovými slovy v angličtin . Pokud je práce doprovázena p ílohami (tabulky, obrázky, grafy, fotografie), musí být jejich popis v češtin a angličtin . P i
p íprav obrazových p íloh je t eba počítat s formátem zrcadla stránky (cca 12,5 × 18,5 cm). Obrázky
a grafy up ednost ujme v černobílém provedení, nikoliv v odstínech šedi (s výjimkou fotografií),
v dostatečném rozlišení. Rozsah souhrnu by m l být nejvýše 10 % textu, v od vodn ných p ípadech
i více. Došlé rukopisy posoudí redakční rada. Pokud bude rukopis p ijat, redakční rada určí zpravidla
dva odborné recenzenty a podle jejich posudku požádá autora/autory o úpravy. Auto i uve ejn ného
rukopisu obdrží autorský výtisk sborníku a elektronický separát ve formátu PDF.
Rukopis m že být do redakce dodán v elektronické nebo v tišt né podob . Konečná verze
rukopisu by m la být zpracována ve formátu textového editoru MS Word a zaslána e-mailem na
adresu výkonného redaktora (nebo p edána na elektronickém pam ovém médiu). V rukopisu by
m lo být vyznačeno umíst ní obrazových p íloh a tabulek.
Člen ní rukopisu by m lo být následující: (1) název práce v češtin , (2) název práce v cizím
jazyce, (3) celé jméno autora (autor ) bez titul , (4) kontaktní adresa (adresy) autor (včetn p ípadné
e-mailové adresy apod.), (5) abstrakt v angličtin , (6) klíčová slova v angličtin v počtu 2 až 5
(p ípadn i více), (7) samotný text práce člen ný podle uvážení autora, (8) souhrn v češtin a v cizím
jazyce (nepovinný), (9) seznam citované literatury.
V decká jména taxon od úrovn rodu níž a syntaxon musí být v rukopise provedena kurzívou
(p íp. ve strojopise podtržena vlnovkou). Další použití kurzívy nebo jiných zvláštních typ písma
krom tučného písma není v rukopise dovoleno, grafická úprava bude provedena p i redakčních
úpravách.
Citace literatury je nutno sjednotit podle následujících vzor :
Bouček Z. et al. (1957): ád blanok ídlí – Hymenoptera. – In: Kratochvíl J. [red.]: Klíč zví eny ČSR.
Díl 2. – Nakl. ČSAV, Praha., s. 35–406.
Husáková J., Pivničková M. et Chrtek J. (1988): Botanická inventarizace státní p írodní rezervace
Hrabanovská černava. – Bohemia centralis, Praha, 17: 39–118.
Vydrová A. et Pavlíčko A. (1999): Vodní makrofyta ve vojenském výcvikovém prostoru Boletice na
Šumav . – Muzeum a současnost, Roztoky, ser. natur., 13: 67–92.
V seznamu literatury musejí být citovány pouze a práv ty práce, na n ž jsou zárove uvedeny
odkazy v textu. U t chto odkaz v textu musí být citováno p íjmení autora (autor ) a rok vydání,
nap .: Bouček et al. (1957), (Husáková et al. 1988, Vydrová et Pavlíčko 1999). U nepublikovaných
rukopisných prací musí být uvedeno místo jejich uložení ve ve ejn p ístupné instituci.
U internetových zdroj informací je t eba uvést URL adresu a datum, kdy byla adresa navštívena.
Rozsah svazk sborníku se bude ídit možnostmi financování a množstvím došlých p ísp vk .
Redakce sborníku sídlí na adrese Agentura ochrany p írody a krajiny ČR, regionální pracovišt
St ední Čechy, Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6. P ísp vky zasílejte na tuto adresu k rukám
výkonného redaktora Mgr. P. Špry ara nebo na e-mailovou adresu p.sprynar@seznam.cz.
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