1. Časopis Acta Musei Reginaehradecensis s. A uveřejňuje
původní práce geologické, botanické a zoologické, zejména
floristického, faunistického a ekologického charakteru,
zaměřené převážně na východní Čechy. Otiskuje také
drobné zprávy, recenze a personálie.
2. K tisku se přijímají práce v češtině nebo angličtině, či
němčině se souhrnem (stručným autoreferátem) v druhém
jazyce (u českých v angličtině a naopak). Název práce,
popisky a legendy k přílohám (obrázky, mapy, grafy,
tabulky, fotografie) je třeba dodat i v jazyce souhrnu.
Kromě toho se požaduje dodání klíčových slov (key
words) a abstraktu (maximálně 15 řádek), vždy v angličtině
(za anglický text zodpovídá autor).
3. Práce mají mít toto základní členění v tomto pořadí: název
(dvojjazyčný), jméno, příjmení a adresa autora (včetně
poštovního směrovacího čísla a e-mailové adresy),
abstrakt, klíčová slova, text práce (členěný dále na úvod,
materiál a metodiku, výsledky, diskuzi, shrnutí nebo
závěr), souhrn v druhém jazyce, literatura. Text krátkých
sdělení, personálií a recenzí nemusí být členěn.
4. Příspěvky se přijímají v elektronické podobě zpracované
v běžně používaných textových editorech (nejlépe Word).
Grafické podklady (fotografie, grafy apod.) jsou přijímány
pouze jako přílohy (samostatné soubory), parametry viz
bod 7. Text neupravovat formátováním, psát průběžně
na celý řádek, nezarovnávat řádky do bloku, nedělit
slova, neodsazovat odstavce, pouze konec odstavce
odklepnout „enterem“. Kapitoly oddělit mezerou jednoho
řádku. Používat pouze standardní písmo (např. Times
New Roman, Arial), nezvýrazňovat a nepodtrhávat slova
(ani nadpisy). Za interpunkčními znaménky ( , . ; : a před
a za pomlčkou) dodržovat psaní mezery.
5. Latinské názvy taxonů je vhodné psát kurzívou, ne však
autory popisu, letopočty, zkratky sp., ssp, var. a závorky.
– např. Papilio machaon Linnaeus, 1758. Vlastní jména
v citacích a v seznamu literatury psát velkými písmeny,
např. (KUDRNA 1965), ale ne kapitálkami.
6. V seznamu literatury na konci rukopisu uvádět pouze
práce citované v textu, rovnat v abecedním pořadí podle
autora (autorů), práce téhož autora v chronologickém
pořadí. U citací, kde je více autorů, oddělit jednotlivá
jména čárkou, poslední jméno (i v případě 2 autorů) znakem „&“. Časopisy vypisovat plnými názvy, kurzívou.
Dodržovat důsledně interpunkci, včetně mezer a pořadí
údajů v zápisu (název, místo vydání, číslo, stránky). Dbát
na používání dlouhé pomlčky, kulatých závorek, malých
začátečních písmen ve zkratkách „red.“ a „ed.“ a jednotných zkratek (např. „Ms.“ a „Depon“.). Názvy článků
ve dvou jazycích je přípustné uvádět pouze v případě,
že je dvojjazyčný název i v originále práce. (v citaci oba
názvy za sebou oddělené tečkou).
Vzor citací v textu: NOVÁK (1960), (NOVÁK 1970),
NOVÁK & JANDA (1972a), NOVÁK et al. (1973)

7. Přílohy (fotografie, obrázky, mapy, grafy) jsou v konečné
podobě reprodukovány barevně. Minimální požadovaný
rozměr digitální přílohy je 175 mm (šíře) v rozlišení
300 dpi. Preferovaný formát příloh je TIF, případně
JPG (maximální kvalita). Grafy a tabulky se přijímají
zpracované v běžně používaných editorech (např.
Word, Excel – nepoužívat makra), popřípadě grafických
programech (např. Adobe Illustrator, Corel – text musí
být ve křivkách nebo standartním fontu, např. Times,
Arial, Calibri). Doporučujeme volit vhodnou velikost
písma a značek, aby po případném zmenšení byly
čitelné. V případě rozsáhlejších tabulek doporučujeme
jejich formální podobu konzultovat předem s redakcí.
Přílohy je třeba dodat v elektronické podobě odděleně
v samostatných souborech. Jejich názvy, v legendě
použité popisky, vysvětlivky ke zkratkám apod. je třeba
dodat v obou jazycích v samostatném souboru, označené
shodně s přílohami (např. pořadová čísla fotografií apod.).
Doporučuje se doplnit případné požadavky týkající se
zvětšení nebo zmenšení příloh, jejich sestavení do tabulí
nebo jejich orientace.
9. O zařazení práce do tisku rozhoduje redakční rada na základě dvou nezávislých recenzních posudků. Uveřejnění
příspěvku o rozsahu přesahujícím 35 stran je nutno
předem konzultovat s redakcí. Autoři dostanou před zveřejněním své práce ke korektuře.
10. Akceptované příspěvky budou po ukončení recenzního
řízení a po autorských korekturách zveřejněny on-line
na stránkách muzea: http://www.muzeumhk.cz/actamusei.html ve formátu pdf. Takto zveřejněné příspěvky
jsou plně citovatelné (on-line vydání má vlastní ISSN).
V tištěné podobě bude časopis vydán po naplnění čísla,
zpravidla na konci kalendářního roku.
11. Příspěvky nejsou honorovány, každý autor obdrží elektronickou verzi příspěvku a jeden výtisk časopisu zdarma.
12. Rukopisy zasílejte na adresu: acta-musei@muzeumhk.cz
Muzeum východních Čech v Hradci Králové,
redakce Acta Musei Reginaehradecensis s. A,
Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové
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Pokyny pro autory

Vzory citací v seznamu literatury:
– časopisecká práce: ROTTER M. & KAČÍREK A.
(1993): Motýli Orlických hor a Podorlicka. Butterflies of
the Orlické hory Mts. and their foothills. – Východočeský
přírorodovědný sborník – Práce a studie, Pardubice, 1:
34–48.
– monografie (s editory): NOVÁK J. & JANDA K. (eds.)
(1972a): Monografie brouků Čech. Academia, Praha,
159 pp.
– citování autorské části díla: SUCHÝ V. (1972):
Chrysomelidae. In: NOVÁK J. & JANDA K. (eds.):
Monografie brouků Čech. Academia, Praha, 159 pp.
– nepublikovaný rukopis: NOVÁK V. & JANDA F.
(2000): Biologické hodnocení lokality. Ms., 20 pp.
Depon.: Zemědělské družstvo Šonov; Muzeum východních Čech Hradec Králové.
– internetový zdroj: VÁVRA V. (2007): Multimediální
mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území
Čech. − Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta,
Masarykova univerzita. Brno. Dostupné on-line: http://
pruvodce.geol.cechy.sci.muni.cz (21. 6. 2012).

