
Pokyny pro autory (Author guidelines*)

Rukopis by měl obsahovat výstižný název, úplná jména a adresy autorů včetně e-mailů, vlastní text 
(u rozsáhlejších prací členěný na úvod, metodiku, výsledky a diskusi), souhrn a seznam citované 
literatury. Úvod má nastínit studovanou problematiku a vytyčit cíle práce. Výsledky popisují vlastní 
zjištění, která jsou v diskusi konfrontována s údaji v literatuře. Tam jsou také vyvozeny závěry v souladu 
s cíli práce. Text krátkých sdělení není členěn na podkapitoly, ale sled informací je stejný. Přehledové 
články (reviews) jsou členěny dle potřeby. Text článku by měl být věcný a stručný. Údaje v tabulkách 
a grafech by se neměly duplikovat navzájem ani s údaji v textu. Na obrázky a tabulky musí být v textu 
odkazy. Název, souhrn, legendy a text obrázků a tabulek je překládán do angličtiny. Redakce nabízí 
pomoc při statistickém zpracování dat, textových úpravách a překladech do angličtiny. 

Rukopis vytvořte nejlépe v editoru MS Word, bez zvláštních formátů a jedním typem písma. Přílohy 
(tabulky, obrázky) mají být přehledné a jednoduché. Tabulky zařaďte společně s legendami na konec 
rukopisu, grafy zašlete společně s původními daty jako soubor MS Excel. Digitální obrázky a fotografie 
přiložte jako soubory formátu JPG s minimálním rozlišením 2 000 × 1 200 pixel, legendy umístěte na 
konec rukopisu. Odkazy na literaturu v textu musí odpovídat seznamu literatury. U prací více než dvou 
autorů uveďte v odkazu jméno prvního a zkratku „et al.“ Více odkazů v jedné závorce řaďte chronologic-
ky, práce v seznamu literatury abecedně. Nepublikované údaje lze citovat jako „in litt.“ nebo „in verb.“

Příklady citací:
Odkazy v textu: „…podle Kverka (1992)“, „…(Bejček 2006)“, „…(Hudec & Šťastný 2005, Reif et al. 
2006)“ 

Seznam literatury: 
Kverek P. 1992: Slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula) na úpatí Českého 
ráje. Panurus 4: 73–76.
Bejček K. 2006: Bramborníček černohlavý (Saxicola torquata). In: Vrána J. & Bělka T. (eds): Ornito-
logická pozorování. Panurus 15: 125–140. 
Hudec K. & Šťastný K. (eds) 2005: Fauna ČR, Ptáci 2/1. Academia, Praha.
Reif J., Voříšek P., Šťastný K. & Bejček V. 2006: Trendy početnosti ptáků v České republice v letech 
1982–2005. Sylvia 42: 22–37.

Rukopisy jsou přijímány na adrese vydavatele a prochází recenzním řízením, redakční a autorskou 
korekturou. Příspěvky musí mít charakter původního sdělení s doposud nepublikovanými údaji, převzaté 
údaje musí být řádně citovány. Při publikaci pozorování druhů podléhajících schválení Faunistickou 
komisí ČSO je nutné toto schválení citovat. Autor článku obdrží jeden autorský výtisk časopisu a digitální 
kopii svého článku ve formátu PDF. 

*Foregin ornithologists interested in publishing in Panurus should prepare the manuscript according 
to common recommendations for nautral history writing.


