POKYNY PRO AUTORY
Charakter příspěvků: Ve sborníku jsou uveřejňovány původní vědecké práce, odborné články
a krátká sdělení z oblasti přírodních a společenských věd vztahující se k území NP Podyjí/Thayatal
a jeho širšímu okolí na české i rakouské straně hranice.
Členění a jazyk práce: Práce jsou přijímány v jazyce českém, německém nebo anglickém. Rukopis článku musí obsahovat:
1. název práce (česky, německy nebo anglicky)
2. překlad názvu práce (u česky psaných v jazyce souhrnu, u cizojazyčných v českém jazyce)
3. nezkrácené jméno a příjmení autora
4. adresu autora (v jazyce práce)
5. abstrakt (maximálně o dvou stech slovech, výhradně v angličtině)
6. 3–5 klíčových slov (výhradně v angličtině)
7. text práce
8. souhrn (v anglickém či německém překladu, u prací s cizojazyčným základním textem v češtině)
9. seznam literatury citované v textu
Úprava a formát textu: Rukopisy jsou přijímány v elektronické podobě, ve formátu DOC nebo
RTF, na běžných datových nosičích (CD, DVD) nebo prostřednictvím e-mailu jako příloha. Pro
text volte jeden standardní font (nejlépe Times New Roman, velikost 10 nebo 12), zarovnání doleva, bez formátových úprav, dělených slov a vkládaných obrázků či tabulek. Citace prací musejí být
napsány kapitálkami (nikoli všechna písmena velká!), např. VRŠKA (1998a, b), (CHYTRÝ & VICHEREK
1995), (KOSÁK et al. 1993). Kurzivou by měly být psány pouze biologické taxony nižší než rod
(včetně), geobotanické syntaxony, případně další pojmenování dle oborových zvyklostí. Všechny
tabulky a obrazové přílohy (fotograﬁe, mapy, grafy, kresby apod.) musí být číslovány (tabulky
římskými čísly, ostatní arabskými), opatřeny popisem (u autorských děl včetně jména autora), jeho
překladem do jazyka souhrnu a musí být uvedeny v textu. V textu je na ně odkazováno formou:
obr. 1; obr. 1, 3; tab. I nebo tabulka I. Soupis literatury musí obsahovat všechny publikace citované
v textu, v abecedním a chronologickém pořadí. V případě, že jazyk citovaného pramenu nepoužívá
latinku, uvádí se transliterace v latince. Citace jsou požadovány v této formě:
CHYTRÝ M. & VICHEREK J. (1995): Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal. – Academia,
Praha.
OPRAVIL E. (1992): Rekonstrukce životního prostředí. – In: HÁJEK A. & DVOŘÁK P. (eds.): Sborník
referátů: XXI. Mikulovské sympozium 1991 – Vývoj životního prostředí v podmínkách jižní
Moravy. Okresní archív Břeclav se sídlem v Mikulově, Brno, 249–262.
VRŠKA T. (1998): Historický vývoj lesů na území NP Podyjí a v bližším okolí do roku 1948. – Thayensia (Znojmo), 1: 101–124.
KOSÁK J., LAZOŇ F., KRTEK L. & BURČÁK R. (1993): Využití turistické cestní sítě ve východní části
NP Podyjí. – [ms. depon. in Správa NP Podyjí].
CHOBOT K. & KONVIČKA O. (2010): Mapa rozšíření Chalcophora mariana v České republice. – In: ZICHA O. (ed.): Biological Library. URL: http://www.biolib.cz/cz/taxonmap/id145/ (24. 3. 2010).
Obrázky jsou přijímány v elektronické podobě (TIFF nebo JPG, min. 600 dpi), všechny symboly
v obrázcích musí být jasně rozeznatelné při tiskové velikosti a obrázky by měly být cca dvakrát
větší, než je konečná tisková velikost. Fotograﬁe nebo kresby dodané případně na papíře musí být
dostatečně kontrastní, ve velikosti větší než tiskové. Tabulky jsou požadovány v samostatných souborech typu DOC nebo XLS.
Rukopisy odpovídající výše uvedeným požadavkům budou podrobeny recenznímu řízení. O uveřejnění práce rozhoduje redakční rada sborníku s přihlédnutím k recenzním posudkům, k obsahu
a úrovni práce. První autor po vytištění obdrží zdarma 20 separátních výtisků a PDF soubor práce.
Příspěvky zasílejte na adresu vedoucího redaktora: Martin Valášek, Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo; e-mail: valasek@nppodyji.cz.
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HINWEISE FÜR DIE AUTOREN
Charakter der Beiträge: Im Sammelwerk werden jene originalen wissenschaftlichen Arbeiten, Fachartikel und kurze Mitteilungen aus Gebieten der Natur- und Sozialwissenschaften publiziert, die auf
das Gelände der NP Podyjí/Thayatal und seiner weiteren Umgebung sowohl auf tschechischer als
auch auf österreichischer Seite der Staatsgrenze Bezug nehmen.
Gliederung und Sprache der Arbeiten: Die Arbeiten werden in tschechischer, deutscher oder englischer Sprache entgegengenommen. Das Manuskript eines Artikels hat folgendes zu beinhalten:
1. Titel der Arbeit (tschechisch, deutsch oder englisch)
2. Titel der Arbeit in Übersetzung (bei in Tschechisch geschriebenen in der Sprache der Zusammenfassung, bei fremdsprachigen in tschechischer Sprache)
3. ungekürzter Vor- und Nachname des Autors
4. Adresse des Autors (in der Sprache der Arbeit)
5. Abstract (Maximallänge 200 Wörter, ausschließlich in englischer Sprache)
6. 3–5 Schlüsselwörter (ausschließlich in englischer Sprache)
7. Text der Arbeit
8. Zusammenfassung (in englischer oder deutscher Übersetzung, bei Arbeiten mit fremdsprachigem Basistext in tschechischer Sprache)
9. Liste der im Text zitierten Literatur
Textgestaltung und Textformat: Manuskripte werden in elektronischer Form, im Format DOC
oder RTF, auf üblichen Datenträgern (CD, DVD) oder per E-Mail als Beilage entgegengenommen.
Für den Text ist ein Standard-Font zu wählen (idealerweise Times New Roman, Größe 10 oder
12), Ausrichtung nach links, ohne Formatbearbeitungen, Worttrennungen oder eingefügte Bilder
oder Tabellen. Zitierungen der Arbeit müssen mit Kapitälchen geschrieben werden (keinesfalls alle
Buchstaben groß!), z.B. VRŠKA (1998a, b), (CHYTRÝ & VICHEREK 1995), (KOSÁK et al. 1993). Kursiv sollten lediglich biologische Taxa niedriger als eine Gattung (eingeschlossen), geobotanische
Syntaxone und gegebenenfalls weitere Nominationen nach den fachlichen Gepﬂogenheiten geschrieben werden. Alle Tabellen und Bildbeilagen (Fotograﬁen, Karten, Grafen, Zeichnungen usw.)
müssen nummeriert sein (Tabellen mit Römischen Ziffern, alle sonstigen mit Arabischen Ziffern),
mit Beschreibung versehen sein (bei Autorenwerken inkl. Name des Autors), in die Sprache der Zusammenfassung übersetzt sein und die Übersetzung muss im Text angeführt sein. Im Text ist darauf
in der Form hingewiesen: Abb. 1; Abb. 1, 3; Tab. I oder Tabelle I. Das Literaturverzeichnis muss
alle im Text zitierten Publikationen beinhalten, in alphabetischer und chronologischer Reihenfolge.
Falls die Sprache der zitierten Quelle das Lateinische nicht benutzt, ist die Transliteration im Lateinischen anzuführen. Zitate sind in Form: sehen Sie das Rämchen auf vorheriger Seite.
Bilder werden in elektronischer Form (TIFF oder JPG, min. 600 dpi) entgegengenommen, alle
Symbole auf den Bildern müssen bei Druckgröße klar unterscheidbar sein und die Bilder sollten
ca. doppelt so groß als die endgültige Druckgröße sein. Auf Papier hinzugefügte Fotograﬁen oder
Zeichnungen müssen ausreichend kontrastreich sein, in den Abmessungen grösser als gedruckt. Tabellen sind in eigenen Dateien vom Typ DOC oder XLS vorzulegen.
Manuskripte, die den oben angeführten Anforderungen entsprechen, werden einem Rezensionsverfahren unterzogen. Über die Veröffentlichung der Arbeit entscheidet der Redaktionsrat des Sammelwerks unter Berücksichtigung der Rezensionsgutachten zum Inhalt und Niveau der Arbeit. Der
erste Autor nach Druck erhält gratis 20 einzelne Abdrucke sowie die PDF-Datei der Arbeit.
Die Beiträge senden Sie an die Adresse von den Chefredakteur: Martin Valášek, Správa Národního
parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo; e-mail: valasek@nppodyji.cz.
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