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Podání
Příspěvky se přijímají pouze v elektronické podobě prostřednictvím zaslání úplného rukopisu
(viz níže) a anonymizované verze rukopisu na e-mailovou adresu klaudyan@natur.cuni.cz,
popř. semian@natur.cuni.cz, a to v anglickém, českém, slovenském nebo německém jazyce. Redakce
přijímá rukopisy ve formátu Word, nebo OpenOffice. Autor přebírá plnou zodpovědnost
za kompatibilitu souborů, stejně jako za věcnou a jazykovou správnost zaslaného rukopisu. V krajním
případě lze rukopis příspěvku zaslat na fyzickou adresu na médiu (CD-Rom, USB disk) označeném
jménem autora a názvem příspěvku.

Nevyžádané příspěvky a materiály se nevracejí.

Příspěvky do rubriky „Studie a články“ a „Materiály a diskuze“ procházejí oboustranně
anonymním recenzním řízením.

Obecné požadavky

Úvodní strana obsahuje:

Název
stručný a výstižný se uvádí v původním jazyce příspěvku a v angličtině tučným písmem.

Jméno autora/ů
včetně jeho/jejich úplné institucionální afiliace, popř. poštovní adresy.

E-mail
na všechny autory, nebo alespoň na korespondujícího autora.

Abstrakt
v anglickém jazyce v rozsahu maximálně 200 slov.
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Klíčová slova
v počtu 3 až 6, v anglickém jazyce, oddělená čárkou.

Poděkování

V anonymizované verzi rukopisu obsahuje úvodní strana pouze název v původním a anglickém jazyce,
abstrakt a klíčová slova. Autor anonymizovanou verzi dokumentu označí v názvu souboru přídomkem
„_blind“.

Rukopis

Texty
všech příspěvků se odevzdávají v písmu Times New Roman, velikost 12, jednoduché řádkování.
Rozsah původních studií a článků by neměl přesáhnout 9 000 slov včetně poznámek, tabulek, map,
grafů a fotografií. Rozsah příspěvků v ostatních rubrikách by neměl přesáhnout 1 800 slov.

Nadpisy v textu
vlastního příspěvku mají maximálně dvě úrovně. Nadpisy nadřazené (1. úrovně) se uvádí tučně,
nadpisy podřazené (2. úrovně) se uvádějí kurzívou.

Shrnutí
se uvádí u jiných než anglických příspěvků vždy v anglickém jazyce na závěr příspěvku (za seznam
literatury) v rozsahu maximálně 600 slov. Na závěr shrnutí autor připojí také anglické překlady všech
názvů obrázků a textů pod nimi. Za jazykovou správnost textu ručí autor.

Poznámky
se číslují postupně a bez přerušení. Umísťují se na konci textu příspěvku (před seznamem literatury
a shrnutím).

Citace literatury
v textu i poznámkách musí být doslovná citace z díla psána do uvozovek. Za, nebo podle kontextu
před, doslovnou citaci musí být zařazen odkaz na pramen včetně strany, např.: (Baker 2003, s. 13).
V případě odkazu na obecnou myšlenku z jiného díla se uvádí pramen bez strany: (Korčák 1985),
nebo jako např.: o tom pojednal již Korčák (1985). Citace převzaté nepřímo z jiného zdroje se uvádí
jako: (Cadwaller 1975, cit. v Drbohlav 1993, s. 33). Práce bez autora se odkazují ve srozumitelné
zkrácené citaci. Odpovědnost za přesnost a úplnost odkazů na literaturu a prameny spočívá plně
na autorovi příspěvku.

Příklady záznamů v seznamu literatury

Kniha od jediného autora:
BAKER, A. R. H. (2003): Geography and History. Bridging the Divide. Cambridge University Press,
Cambridge, 279 s.
ČERNÝ, E. (1992): Výsledky výzkumu zaniklých středověkých osad a jejich plužin.
Historickogeografická studie v regionu Drahanské vrchoviny. Muzejní a vlastivědná společnost
v Brně, Brno, 143 s.
WORSTER, D. (1985): Nature´s Economy. A History of Ecological Ideas. Cambridge University
Press, Cambridge – New York, 404 s.

Kniha od více autorů:
SÁDLO, J., POKORNÝ, P., HÁJEK, P., DRESLEROVÁ, D., CÍLEK, V. (2005): Krajina a revoluce.
Významné přelomy ve vývoji kulturní krajiny českých zemí. Malá Skála, Praha, 247 s.
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Editovaná kniha:
MILANOVA, E., HIMIYAMA, Y., BIČÍK, I., eds. (2005): Understanding Land-Use and Land-Cover
Change in Global and Regional Context. Science Publishers, Enfield (USA), Plymouth (UK), 336 s.

Kapitola v editované knize:
DRBOHLAV, D., KALVODA, J., VOŽENÍLEK, V. (2004): Frontiers of Czech geography.
In: Drbohlav, D., Kalvoda, J., Voženílek, V. (eds.): Czech Geography at the Dawn of the Millenium.
Czech Geographic Society, Palacký University in Olomouc, Olomouc, s. 414–421.

Článek v časopise:
HAMPL, M. (1994): Environment, society and geographical organization: the problem of integral
knowledge. GeoJournal, 32, č. 3, s. 191–198.
LIPSKÝ, Z. (1994): Změna struktury české venkovské krajiny. Geografie – Sborník ČGS, 99, č. 4,
s. 248-260.
KOLÁŘOVÁ, H. (2005): Co jsou a kde se vzaly environmentální dějiny. Bedrník – časopis
pro ekogramotnost, 3, č. 1, s. 11–16.
WINIWARTER, V. et al. (2004): Environmental history in Europe from 1994 to 2004: enthusiasm
and consolidation. Environment and History, 10, č. 4, s. 501–530.

Článek ve sborníku:
KORČÁK, J. (1985): Geografické aspekty ekologických problémů. In: Sborník prací, 9, GGÚ ČSAV,
Brno, s. 29–46.
CHROMÝ, P. (2001): Výzvy pro českou historickou geografii? Historická geografie, 31, Historický
ústav AV ČR, Praha, s. 87–108.

Novinový článek:
KUBÁTOVÁ, Z. (2006): Uhlí drasticky zdražuje, tvrdí klienti Mostecké. Hospodářské noviny,
18. 12. 2006.
Dramatický boj o jižní pól. Hospodářské noviny, 14. 12. 2006.

Disertační nebo diplomová práce:
CHROMÝ, P. (2004): Historická a kulturní geografie a nové přístupy v regionálním studiu. Dizertační
práce. UK v Praze, PřF, KSGRR, Praha, 60 s.

Internetový zdroj:
Mapová sbírka Historického ústavu AV ČR (http://www.hiu.cas.cz/mapy/ – poslední přístup
18. 12. 2006).

Mapy, obrázky a fotografie

Všechny obrazové přílohy se přijímají v elektronické formě ve formátu JPEG nebo TIFF (v rozlišení
minimálně 300 dpi, v černobílé nebo barevné podobě). Grafické přílohy se přijímají vložené do textu
a zároveň se zasílají jako samostatné soubory, včetně jejich seznamu. Používá se jasná a logická
struktura názvů souborů. Obrazové přílohy musejí být označeny názvem, který není součástí vlastního
grafického prvku. Přílohy se označují jednotnou zkratkou Obr. a arabskými číslicemi v pořadí,
v jakém se v příspěvku objevují. Název, zdroje, prameny či poznámky se uvádějí jednotným typem
a velikostí písma pod grafickou přílohu a nejsou součástí grafického prvku. U fotografií se uvádějí:
autor, měsíc, nebo roční období a rok, ve kterém byla pořízena. U všech typů grafických příloh
se uvádí jméno zhotovitele odborného obsahu a kartografa.
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Tabulky
Tabulkové přílohy se přijímají vložené do textu a zároveň v samostatném souboru uspořádané na jasně
oddělených listech. Tabulky musejí být opatřeny krátkým a výstižným názvem a označeny zkratkou
Tab. a arabskými číslicemi v pořadí, v jakém se v příspěvku objevují. Zdroje a poznámky se uvádějí
pod tabulkou. Jednotky musejí být uvedeny pro všechny proměnné, a to obvykle v hlavičce každé ho
sloupce.

Biografie autorů článků
Autoři mohou na samostatném listu poskytnout krátkou informaci v anglickém znění o svém
výzkumném zaměření v rozsahu maximálně 50 slov, která bude připojena na závěr článku.

Separáty

Separáty jednotlivých článků se autorům zasílají elektronicky ve formátu PDF.

Pro další informace kontaktujte redakční radu na e-mailovou adresu: klaudyan@natur.cuni.cz
nebo semian@natur.cuni.cz.


