
Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná 

 

Pokyny pro autory  

 

Sborník Oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná uveřejňuje původní vědecké práce 

z botaniky, zoologie a geologie a příbuzných oborů, zejména se zaměřením na floristiku, 

faunistiku a ekologii v severozápadní části Čech a v přilehlých územích. Ve sborníku jsou 

uveřejňována také krátká původní sdělení, personálie a recenze vztažené k uvedeným oborům a 

k regionu. 

 

1. Rukopisy zasílejte v elektronické verzi na e-mailovou adresu joza@muzeum-most.cz. 

Nemůžete-li zaslat rukopis elektronickou poštou, pošlete text s případnými přílohami 

v souborech na CD-ROMu na adresu: Oblastní muzeum v Mostě, redakce Sborníku Oblastního 

muzea v Mostě, přírodní vědy, Čsl. armády 1360/35, 434 01 Most.  

 

2. Rukopisy přijímáme v češtině, případně po dohodě s redakcí v angličtině nebo němčině, 

s abstraktem a klíčovými slovy v angličtině, případně po dohodě s redakcí v němčině. U delších 

prací je nutno připojit souhrn – u česky psaných článků v angličtině nebo němčině,  

u cizojazyčných v češtině. U krátkých článků stačí pouze abstrakt. Název práce a popisky 

k přílohám (obrázkům, tabulkám, grafům) je třeba dodat v obou zvolených jazycích. Do tisku 

přijímáme pouze dosud nepublikované příspěvky, které nebyly postoupeny jiným redakcím. 

Zvlášť rozsáhlé monotématické práce je možné po dohodě s redakcí vydat samostatně  

jako přílohu sborníku (řada Supplementum). 

 

3. Práce mají mít toto základní uspořádání (v uvedeném pořadí): stručný a výstižný název 

práce v hlavním jazyce práce, název práce v jazyce souhrnu (důrazně doporučujeme důsledný 

překlad prvního názvu), jméno a příjmení autora, resp. autorů (mezi předposledním a posledním 

autorem uveďte znak „&“), adresa autora, resp. autorů včetně PSČ  a e-mailu, abstrakt, klíčová 

slova, vlastní text práce, případné poděkování, literatura, souhrn v druhém jazyce, texty 

k přílohám.  

Název článku – musí být stručný a výstižný. Název v druhém jazyce by měl být překladem 

názvu v jazyce hlavním. Pokud název obsahuje místní jméno, je třeba, aby bylo geograficky 

upřesněno v obou jazykových variantách.  
Příklad: Pavouci rašeliniště Na loučkách v Krušných horách (severozápadní Čechy)  

Spiders od the peat bog Na loučkách in Krušné hory Mts. (northwestern Bohemia) 

Klíčová slova (vždy uveďte v angličtině za „Keywords“) – několik (nejvýše 5–10) slov či 

krátkých výrazů specifikujících předmět výzkumu a hlavní téma článku, a sloužících 

k vyhledávání v elektronických databázích. Výrazy vždy uvádějte s českým překladem  

(v kulatých závorkách za všemi výrazy). Alespoň některé výrazy musí být obsaženy v názvu 

článku. 
Příklad:  

Keywords: Pilosella, Carabidae, ravine forests, alluvial meadows, litostratigraphy, northwestern Bohemia, České 

středohoří Mts., Děčín region, distribution  

(Pilosella, Carabidae, suťové lesy, zaplavované louky, litostratigrafie, severozápadní Čechy, České středohoří, 

Děčínsko, rozšíření) 

Abstrakt (vždy v angličtině s nadpisem Abstract) – stručný obsah článku o maximálním 

rozsahu 2000 znaků včetně mezer. Obsahuje všechny podstatné skutečnosti článku (téma a cíle 



práce, nejdůležitější zjištění a závěry) ve zkrácené formě. Taxony uvádějte bez autora a roku 

popisu. 

Vlastní text práce – obvykle se dělí na podkapitoly Úvod, Materiál a metodika, Výsledky, 

Diskuze, případný Souhrn a Závěr, Literatura (Použité zdroje). V odůvodněných případech lze 

členění zjednodušit, některé oddíly lze zcelit (např. Výsledky a Diskuzi). U krátkých sdělení 

nemusí být text práce členěn vůbec. Méně obvyklé zkratky je vhodné uvést v uceleném přehledu 

do Metodiky. Při popisu vlastních postupů a výsledků používejte pokud možno aktivní formu 

(první osobu čísla jednotného či množného – „zjistil jsem/ zjistili jsme“ – místo pasivních tvarů 

ve třetí osobě – „bylo zjištěno“). Nadpisy jednotlivých oddílů práce pište samostatně na zvláštní 

řádek. S výjimkou jmen citovaných autorů literárních pramenů nepoužívejte text v kapitálkách 

(ani ve velkých písmenech). V případě konkrétního požadavku na umístění přílohy (mapky, 

grafu, obrázku aj.) je třeba přesně označit místo v příspěvku. Použijete-li zkratky, je vhodné je 

vysvětlit v samostatném oddílu (např. jako podkapitolu Metodiky).  

Přílohy (obrázky, tabulky, grafy) – zasílejte vždy v samostatných souborech. Redakce 

preferuje dodání grafických příloh v elektronické podobě. Má-li autor požadavky na konečné 

rozložení a velikosti příloh, je třeba, aby je přesně uvedl. S ohledem na předpokládané zmenšení 

pro tisk (velikost sazebního obrazce stránky je 12,9  18,2 cm) volte přiměřenou velikost, 

tloušťku čáry a hrubost výplně (šrafování, tečkování). Grafické přílohy (pérovky, grafy, mapky 

apod.) jsou akceptovány pouze jako samostatné přílohy ve formátu JPEG nebo TIFF případně i 

jiné (ne vložené jako grafika v textovém souboru). Musí být dostatečně ostré  

a kontrastní, s delší stranou minimálně 2000 bodů a rozlišením 300 dpi. Černobílé pérovky lze 

po domluvě s redakcí dodat také v původní kresbě. Tabulky (číslované) sestavte  

jako samostatné soubory v co nejjednodušší grafické úpravě a s ohledem na rozměry tiskového 

zrcadla sborníku, pouze ve formátu DOC (ne DOCX; MS Word for Windows: ukládejte jako 

DOC pro Dokument Word 97-2003) nebo XLS (MS Excel for Windows: XSLX ukládejte  

jako Sešit aplikace Excel 97-2003). Mapky a plánky je třeba uvádět s měřítkem  

(buď v poměrném vyjádření, nebo přímo graficky zobrazené), v případě jiné než tradiční 

orientace (sever kolmo vzhůru) i s vyznačením směrové růžice. Přílohy v jiných než uvedených 

formátech můžeme přijmout pouze v odůvodněných případech. 

Popisky k přílohám musí být dvoujazyčné (tedy v češtině a angličtině, případně češtině  

a němčině) srozumitelné a dostatečně informativní i bez odvolání na text práce. Na každou 

přílohu je v textu třeba odkázat.  

 

4. Text rukopisu je akceptován pouze ve formátech DOC (MS Word for Windows: DOCX 

ukládejte jako DOC pro Dokument Word 97-2003) nebo RTF (Rich Text Format).  

Zarovnávejte jej vždy do bloku, nedělte slova na konci řádku. Neupravujte text do sloupců. 

Odstraňte případné vícenásobné mezery mezi slovy.  

Text pište základním řezem písma. Pouze pro jména rodů, podrodů, druhů a vnitrodruhových 

jednotek a rostlinných syntaxonů v ranku svazu a asociace (společenstva) a nižších jednotek (ne 

však vyšších jednotek) užívejte kurzívu (italics). Závorky u podrodů, autory taxonů  

a syntaxonů, roky jejich publikování a taxonomické a syntaxonomické zkratky (např. sp., subsp., 

spp., sp. div., var., syn., cf. a další) však pište základním řezem písma. 
Příklady: Carabus (Oreocarabus) hortensis L., 1758; Quercus spp.; Viola tricolor subsp. polychroma; Carex cf. 

acutiformis; Luzulo-Fagion sylvaticae Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954.  

Pro samce užívejte znak ♂ nebo M, pro samici znak ♀ nebo F, v množném čísle zdvojeně a 

s mezerou mezi počtem jedinců a znakem. V případě, že není určeno pohlaví, uvádějte v češtině 

ex., v angličtině spec. 



Příklad: 1 M (= jeden samec), 1 ♀ (= jedna samice), 3 ♂♂ (= 3 samci), 5 FF (= 5 samic), 2 ex. (= 2 jedinci  

bez určení pohlaví), 1 spec. (jedinec bez určení pohlaví). 
 

5. Vědecká jména rodů a druhů uvádějte při první zmínce v práci celá (tj. včetně jména autora 

a roku popisu taxonu a případných závorek), s výjimkou Abstraktu. V dalším textu při opakování 

jména je možné rodová jména uvádět ve zkrácené formě.  
Příklad: Práce se zabývá rozšířením Tetrao tetrix L., 1758 v severozápadních Čechách. V současnosti je v tomto 

území T. tetrix jediným žijícím zástupcem čeledi Tetraonidae. 

Užijete-li jednotnou nomenklaturu podle určité práce (květeny, checklistu, on-line databáze, 

přehledu vegetace určitého území aj.), je možné pro taxony používat zkrácená jména, tj. bez 

autora a roku popisu. Vždy je však současně potřeba uvést zdroj a citovat jej v metodice. Pro 

fytocenologické snímky je třeba vždy uvést, která kombinovaná stupnice abundance a 

dominance taxonů byla použita. 

Datum pište bez mezer, měsíce římskými číslicemi (1.IX.2006). V anglickém textu pište římské 

číslice malými písmeny (1.ix.2006) a používejte desetinnou tečku místo čárky (5.8 mm). Při 

udávání intervalu používejte pomlčku (–), klávesová zkratka Alt+0150), nikoliv spojovník (-). 
Příklad: 21.IV.–10.V.2011; délka 3,5–4,2 mm. 

Při zařazení lokalit do kvadrátů síťového mapování („faunistické čtverce“) vždy odkazujte 

na příslušnou práci. Ve faunistických i floristických pracích uvádějte vždy nejprve název lokality 

(místní, případně i pomístní jméno). 
Příklad: Červený Hrádek (5446), Volyňský vrch (5545), Černice – Jezeřské arboretum (5447) apod. 

Geografické souřadnice uvádějte pouze ve formátu zeměpisné stupně, minuty, vteřiny 

(50°31'3.77"N, 13°38'20.20"E), vždy s jednotným počtem desetinných míst.  

U faunistických údajů uvádějte (v tomto pořadí, nepovinné údaje jsou v hranatých závorkách): 

[Stát], územní celek/region, okres, blíže popsaná lokalita, [čtverec faunistického mapování], 

datum nálezu, počet jedinců, [způsob sběru], autor/autoři nálezu, jméno determinátora, případně 

kdo určení revidoval a údaj o uložení dokladového exempláře. 
Příklady: [Česká republika], Bohemia bor., Most, Bečov u Mostu, PR Písečný vrch (5548), 16.X.2017, 2 ♀♀, [smyk 

na stepi], P. Krásenský lgt. et coll., P. Brůha det. 

[Czech Republic], Bohemia bor., Most env., Černice – Jezeřské arboretum (5447), 20.ix.2016, 1 spec., [sifting under 

old oak (Quercus sp.) trunk], P. Krásenský lgt. et coll., J. Vávra det.  

U floristických údajů uvádějte (v tomto pořadí, nepovinné údaje jsou v hranatých závorkách): 

[fytogeografický okres/podokres], [kvadrát středoevropského síťového mapování (1 MTB  

a jeho dílčí kvadráty)], obec (nejbližší, nebo na jejímž katastru se lokalita nachází), správní okres, 

pokud možno přesná lokalizace nálezu, [geografické souřadnice v systému WGS84], 

[nadmořská výška], [bližší podrobnosti nálezu (četnost rostlin, plocha výskytu populace, 

podrobnosti k nálezové situaci, fytocenologický snímek porostu aj.)], autor/autoři nálezu, údaje 

o uložení herbářového dokladu, revizi sběru apod. Jména osob v textu uvádějte při první zmínce 

alespoň s iniciálou křestního jména.  

U zpracování fytocenologických snímků postupujte podle doporučení uvedených ve Zprávách 

České botanické společnosti: http://cbs.ibot.cas.cz/fytocen_tab_pokyny.pdf. 

 

  



6. Citace literatury: 

a) Citace informací v textu uvádějte vždy s udáním autorů i letopočtu, u 3 a více autorů 

zkracujete uvedením prvního autora s doplňkem „et al.“ a příslušným letopočtem. Má-li práce 

editora/editory, uvádějte tento údaj i při citování v textu. 

Příklady: KŮRKA et al. (2015) [3 a více autorů];  podle CHADTA-ŠEVĚTÍNSKÉHO (1913: 516); DIECKMANN & 

BEHNE (1994); HADINEC & LUSTYK eds. (2017); J. Novák (2001 in ANONYMUS 1977–2017) uvádí; ISOP (2017) 

apod. 

 

b) Citace v bibliografickém soupisu použitých zdrojů na konci článku. Autory uvádějte 

v abecedním pořadí (bez titulů), práce jednoho autora (nebo téhož kolektivu autorů) 

v chronologickém sledu – vždy s označením a,b,c za letopočtem bez mezery (viz BÁRTA 

1984a,b). První práce téhož autora v jednom roce tedy ponese označení „a“ za letopočtem. 

Důsledně uvádějte vždy jen ty podklady, které se vztahují k řešené problematice. V soupisu 

použitých pramenů (monografií, článků, databází, rukopisů atd.) uvádějte vždy veškeré (!)  

a právě jen ty prameny, které jste v práci použili. U nepublikovaných materiálů je vždy 

nutné uvést místo jejich uložení a pokud možno i rozsah dokumentu (počet stran, příloh aj.). 

Soukromé (veřejnosti nepřístupné) datové zdroje citujte pouze v nejnutnějších případech. Jména 

autorů zdrojů uvádějte KAPITÁLKAMI (Ctrl+Shift+k), a to jak v textu, tak soupisu použitých 

pramenů. Pokud je třeba uvést doplňující bibliografické údaje, pište je v hranatých závorkách 

(viz ANONYMUS 1977–2017)). U publikací s více autory, které nemají uvedeného editora či 

editory, uveďte všechny tyto autory; před jménem posledního autora pak uveďte znak & (viz 

RYDLO & HROUDOVÁ 2011). Uvádějte i vydavatele; pokud práci vydal sám autor, uveďte to 

(„nákladem vlastním“ nebo „ed. propria“ – viz CHADT-ŠEVĚTÍNSKÝ 1913). Je-li práce 

stránkována, uveďte úplný počet stran (tj. např. včetně tiráže v knize). U periodik si zkontrolujte 

faktický rok vydání publikace (nemusí být shodný s ročníkem! – viz STREJČEK 1993). Rozmezí 

roků publikace a rozsah stran vždy oddělujte pomlčkou (–), nikoliv spojovníkem (-). Má-li 

citovaná práce v knize, sborníku či rozsáhlejším rukopisu separátní stránkování,  

tuto skutečnost jednoznačně uveďte (např. pp. separ. 1–18, viz Bárta 1984a). Jsou-li součástí 

názvu práce jména taxonů, která bývají ve vědeckých textech obvykle uváděná kurzívou, 

v soupisu literatury je pište normálním řezem písma (viz STREJČEK 1993, VAŠÁT 2017). 

Název periodika (např. časopisu) uvádějte kurzívou a pokud možno s místem vydání, za 

ročníkem, dvojtečkou a mezerou následuje rozsah stran, případně i další přílohy. V případě 

průběžného stránkování celého ročníku neuvádějte ještě číslo v rámci ročníku (v opačném 

případě však ano). Název periodika uvádějte nezkráceně (viz HROUDOVÁ & RYDLO 2011, 

HADINEC & LUSTYK eds. 2017). 

U citace monografie (knihy) uvádějte autora/autory, letopočet, název kurzívou, eventuálně číslo 

vydání, nakladatelství, počet stran (včetně tiráže i nečíslovaných stran před ní!) – označujte „pp.“ 

(viz KŮRKA et al. 2015). 

Citované kapitoly v monografiích, monografie s uvedeným editorem, nepublikované materiály 

(např. rukopisy) a internetové zdroje (např. on-line databáze) uvádějte podle níže uvedených 

vzorů. U webových stránek, on-line databází apod. uvádějte kromě názvu a data použití 

dokumentu také že jde o on-line zdroj (viz ISOP 2017, THIERS 2017). 

U publikace, která je psána pouze v češtině, slovenštině či jiných méně frekventovaných 

jazycích, můžete v citaci uvést do hranatých závorek název práce (knihy) též ve druhém jazyce. 

Současně uveďte do hranatých závorek za citaci údaj o jazyku citované práce, např. [in Czech] 

(viz KŮRKA et al. 2015). 

Je-li práce psána v češtině, slovenštině apod. a má název práce, abstrakt a/nebo souhrn  

v angličtině, němčině nebo v latině, je možné také na konci citace připojit do kulatých závorek 



explicitně uvedený název práce v druhém jazyce. Za citaci pak uveďte v hranatých závorkách 

doplňující poznámku, např.: [in Czech, German abstract]; [in Polish, English summary] apod. 

(viz STREJČEK 1993).  

U publikace, která není psána latinkou (azbuka, arabské písmo, čínské a japonské znakové 

písmo aj.) uvádějte název přímo v angličtině, nebo v jiném jazyce s latinkou, pokud byl 

explicitně v práci, abstraktu a/nebo souhrnu název v latince použit. Pro azbuku provádějte 

transkripci do latinky (e, ë, э = e, ж = zh, й = y, х = kh, ц = ts, ч = ch, ш = sh, щ = shch, ь,  

ъ = ’, ю = yu, я = ya). Následně za citaci doplňte v hranatých závorkách jméno originálního 

jazyka. 
Příklady: 

monografie: 

KŮRKA A., ŘEZÁČ M., MACEK R. & DOLANSKÝ J. (2015): Pavouci České republiky [Spiders of the Czech 

Republic]. – Academia, Praha. 623 pp. [in Czech] 

CHYTRÝ M., KUČERA T., KOČÍ M., GRULICH V. & LUSTYK P. [eds.] (2010): Katalog biotopů České republiky. – 

Ed. 2, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha. 447 pp. 

CHADT-ŠEVĚTÍNSKÝ J. E. (1913): Staré a památné stromy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Popisy 320 

vzácných stromů se 160 obrazy význačných druhů. – Ed. propria, Praha-Obora u Vinařic. 215 pp.  

[2. pozměněné vydání práce Chadt-Ševětínský (1908)] 

YU. L. MENITSKY (1984): Duby Azii [Oaks of Asia]. – Nauka, Leningrad. 316 pp. [in Russian] 

ARNETT R. H. jr., SAMUELSON G. A. & NISHIDA G. M. (1993): The insect and spider collections of the world 

(2nd edition). – Flora & fauna handbook, Sandhill crane press, Gainesville [Florida, USA], 11: 1–310  + i-vi. 
[též on-line: http://hbs.bishopmuseum.org/codens/codens-inst.html] 

monografie s uvedeným editorem (vydaná v sérii): 

KUNCOVÁ J. [red.] (1999): Ústecko. – In: Mackovčin P. [ed.], Chráněná území ČR. Vol. 1: 1–352. Agentura 

ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha. 

kapitola v monografii: 

HUSÁK Š., KAPLAN Z. & CHRTEK J. jun. (2010): Hydrocharitaceae Juss. – voďankovité. – In: Štěpánková J., 

Chrtek J. jun. & Kaplan Z. [eds.], Květena České republiky, Vol. 8: 307–317. Academia, Praha. 

DIECKMANN L. & BEHNE L. (1994): Curculionidae. – In: Lohse G. A. & Lucht W. H. [eds.], Die Käfer 

Mitteleuropas. Vol. 3. Suplementenband. Goecke & Evers, Krefeld, pp. 246–258. 

PETŘÍK P. (2013): KBC02 Rubetum idaei Kaiser 1926. Maliníkové křoviny. – In: Chytrý M. [ed.], Vegetace 

České republiky. Vol. 4. Lesní a křovinná vegetace, pp. 115–118. Academia, Praha. 
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nepublikovaný rukopis (diplomové práce, závěrečné zprávy, nepublikované výsledky průzkumů apod.): 

BÁRTA Z. (1984a): Dokumentační průzkum suchozemských obratlovců Státní přírodní rezervace Jezerka 

(Krušné hory, Klínovecká hornatina, okr. Most). – In: Anonymus: Základní přírodovědecký průzkum státní 

přírodní rezervace Jezerka. – Ms., pp. separ. 1–18. [Depon. in: Oblastní muzeum v Mostě] 

HAMERSKÝ R. (1992): Botanický inventarizační průzkum: Lipská hora. – Ms., 28 pp. [Depon. in: Správa 

Chráněné krajinné oblasti České středohoří, Litoměřice] 

VAŠÁT M. (2017): Revize rozšíření slimáčků rodu Deroceras na území České republiky. – Ms., 57 pp. [Dipl. pr., 

depon. in: Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno] 

ANONYMUS (1977–2017): Rezervační kniha NPR Bořeň. – Ms., sine pag. [Depon. in: Sbírka listin Ústředního 

seznamu ochrany přírody, Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha] 

on-line publikace (webový portál): 

ISOP (2017): ISOP. Portál informačního systému ochrany přírody. [On-line: 

http://portal.nature.cz/publik_syst/ctihtmlpage.php?what=3&nabidka=hlavni. Použito 1.3.2017] 

THIERS B. (2017). Index Herbariorum: a global directory of public herbaria and associated staff. New York 

Botanical Garden's Virtual Herbarium. [On-line: http://sweetgum.nybg.org/science/ih/. Použito 21.9.2017] 

7. Používáte-li v textu a přílohách zkratky, snažte se užívat již zavedené a nevytvářejte 

zbytečně nové. Jiné než tradiční taxonomické (viz níže) ale vždy vysvětlete, např. v přehledu 

vysvětlených zkratek v Metodice. Zkratky u nálezových údajů pište vždy za jméno, spojujte je 

spojkou „et“ (např. J. Novák leg., det. et coll.; D. Svoboda leg. et det., coll. T. Novotný). Světové 

strany, resp. orientace jejich směrem uvádějte vždy malými písmeny a obvyklými zkratkami 

(jv. = jihovýchodní, jihovýchodně; ssz. = severoseverozápadní, severoseverozápadně apod.). 

Mají-li studované sbírky mezinárodně uznané zkratky (viz THIERS 2017, ARNETT et al. 1993), 

uvádějte je v Metodice (rok citace pro „THIERS 2017“ vždy aktualizujte podle vaší publikace).  

Příklady: 

ex. = exemplář, jedinec 

leg. = lgt. = legit (sebral) 

det. = determinavit (určil) 

not. = notavit (zaznamenal, ve smyslu osobního shlédnutí a záznamu bez doložení) 

rev. = revid. = revidit (revidoval) 

observ. = observavit (pozoroval) 

coll. = collectio (sbírka) 

cf. = confer (srovnej, též ve smyslu pravděpodobného určení taxonu) 

sp. = species (neurčitý taxon v ranku druhu) 

spp. = sp. div. = species diversae (více druhů téhož rodu) 

subsp. = subspecies (poddruh; nepoužívejte, prosím, ssp.)  

var. = varietas (varieta) 

f. = forma (forma) 

agg. = (species) aggregatum (souborný, agregátní druh, komplex příbuzných druhů) 

sect. = sectio (sekce) 

 = označení kultivaru (nepoužívejte starší zkratku „cv.“, jméno piště normálně – ne kurzívou!). Příklad: Quercus 

robur Fastigiata. 

8. Za věcný obsah příspěvku i jazykovou správnost odpovídají autoři. Redakce si vyhrazuje 

právo ke stylistickým, pravopisným a formálním zásahům do textu prací (např. umístění příloh 

v článku apod.). Práce schvaluje k přijetí do tisku redakční rada na základě recenzních 

posudků dvou recenzentů. Je třeba, aby formální i obsahová stránka rukopisu odpovídala 

Pokynům pro autory. Redakce si také vyhrazuje právo u článků přijatých do recenzního řízení 

provést drobné formální úpravy textu ve smyslu těchto pokynů bez konzultace s autory. 

Rukopisy neupravené podle Pokynů pro autory může redakce vrátit bez projednání 

redakční radou. Má-li redakce zájem o uveřejnění příspěvku, informuje o tom autora a zajistí 

pro příspěvek recenzní řízení. Po jeho proběhnutí autoři dostanou své práce ke korektuře. 

Příspěvky nejsou honorovány. Autoři obdrží zdarma jeden výtisk příslušného čísla sborníku 



a elektronický separát svého článku ve formátu PDF. Elektronický separát bude zpřístupněn 

odborné veřejnosti na webu Oblastního muzea v Mostě. 

 

        Vít Joza, v. r. 


