Pokyny pro autory – Richtlinien für Autoren – Instructions for authors – Note aux auteurs

Pokyny pro autory
âasopis Památky archeologické (PA) zveﬁejÀuje pÛvodní vûdecké práce z oboru archeologie a pﬁíbuzn˘ch vûdních oborÛ a recenze publikací s obdobn˘m
tématick˘m zamûﬁením. UveﬁejÀují se zejména rozsáhlej‰í studie nadregionálního v˘znamu v nej‰ir‰ím slova smyslu.
Za vûcn˘ obsah pﬁíspûvkÛ ruãí autor. Autor dále ruãí za to, Ïe pﬁíspûvek, pﬁedan˘ redakci PA, ani Ïádná jeho ãást (vãetnû obrazov˘ch pﬁíloh), není v rozporu
se zákonem ã. 121/2000 Sb. (autorsk˘ zákon) ve znûní platn˘ch pﬁedpisÛ.
Památky archeologické jsou recenzovan˘ ãasopis. KaÏd˘ pﬁíspûvek pﬁedan˘ redakci prochází recenzním ﬁízením, jehoÏ v˘sledek vyjadﬁuje názor redakce.

Textová ãást rukopisu
Památky archeologické uveﬁejÀují pﬁíspûvky v rozsahu maximálnû 90 normostran textu (162 000 znakÛ s mezerami = cca 30 tiskov˘ch stran), a to vãetnû
abstraktu, klíãov˘ch slov, poznámek, literatury a souhrnu. Rozsah obrazov˘ch pﬁíloh by nemûl pﬁekroãit ti‰tûn˘ rozsah textové ãásti, tedy maximálnû dal‰ích
30 tiskov˘ch stran. Rozsah diskusních a polemick˘ch pﬁíspûvkÛ je omezen na maximálnû 30 normostran textu (54 000 znakÛ s mezerami).
Pro zaﬁazení do recenzního ﬁízení musí textová ãást pﬁíspûvku obsahovat:
a) vlastní text, vãetnû odkazÛ na obrazové pﬁílohy, tabulky a grafy,
b) podklad pro abstrakt v rozsahu minimálnû 600 znakÛ s mezerami (10 normoﬁádkÛ) aÏ maximálnû 1200 znakÛ s mezerami (20 normoﬁádkÛ),
c) maximálnû 6 klíãov˘ch slov, vystihujících heslovitû obsah pﬁíspûvku,
d) podklad pro souhrn (a to vãetnû odkazÛ na obrázky a citací literatury) v rozsahu minimálnû 1800 znakÛ s mezerami (1 normostránka) a maximálnû
30 % poãtu znakÛ s mezerami textu vlastního ãlánku,
e) popisky k obrazov˘m pﬁílohám,
f) poznámky, pokud je text obsahuje,
g) soupis v textu citované literatury,
h) plné znûní jména autora (autorÛ) vãetnû adresy a dal‰ích kontaktních údajÛ (e-mail, telefon, fax). Údaje jsou oti‰tûny za textem pﬁíspûvku.
Textové ãásti pﬁíspûvkÛ pﬁijímá redakce 1x v ti‰tûné formû a souãasnû na disketû nebo CD ve formátech nûkterého z textov˘ch editorÛ MS Word, T602.
Pﬁíspûvek je moÏné zaslat i e-mailovou po‰tou na adresu pamatky@arup.cas.cz. Redakce Ïádá autory, aby textové ãásti pﬁíspûvkÛ neformátovali ani nijak
nároãnû graficky neupravovali, nezalamovali do nich obrázky, grafy apod.
Citace literatury podle pﬁedchozích roãníkÛ PA. Poznámky pod ãarou (nebo za textem) slouÏí v˘hradnû k doplnûní – vysvûtlení textu, uvádûní pﬁím˘ch citací
apod. Redakce Ïádá autory, aby poznámky pod ãarou nezamûÀovali se soupisem literatury a respektovali zavedené zpÛsoby citací.
Texty pﬁijímá redakce v ãe‰tinû, sloven‰tinû, angliãtinû, nûmãinû nebo francouz‰tinû. Redakce zaji‰Èuje z vlastních prostﬁedkÛ pro autory tyto pﬁeklady:
a) pﬁeklad anglického a ãeského (u cizojazyãn˘ch textÛ) abstraktu vãetnû klíãov˘ch slov, b) pﬁeklad anglického, nûmeckého, francouzského (podle poÏadavku
autora) nebo ãeského (u cizojazyãn˘ch textÛ) souhrnu, c) pﬁeklad popisek k obrazov˘m pﬁílohám v jazyce souhrnu.
Pﬁed textem vlastního ãlánku jsou oti‰tûny abstrakty a klíãová slova v ãeském a anglickém jazyce. U pﬁíspûvkÛ v ãeském a slovenském jazyce je souhrn
v anglickém, nûmeckém nebo francouzském jazyce (podle poÏadavku autora). U pﬁíspûvkÛ v ostatních jazycích je souhrn ãesky.
Souhrn má b˘t kompaktním zhu‰tûn˘m textem (vãetnû literatury a odkazÛ na obrázky), kter˘ bude pro ãtenáﬁe zkrácenou, pﬁesto v‰ak plnohodnotnou
verzí vlastního pﬁíspûvku.
Pﬁi v˘bûru formulací i skladbû myslete na to, Ïe text je urãen k pﬁekladu. Nepi‰tû dlouhá, komplikovaná souvûtí, nepouÏívejte zastaralé ãi slangové v˘razy.

Obrazové pﬁílohy
Standardní podoba obrazov˘ch pﬁíloh je ãernobílá. Oti‰tûní barevn˘ch obrazov˘ch pﬁíloh je moÏné pouze v˘jimeãnû, po pﬁedchozí dohodû s redakcí.
Redakce pﬁijímá následující obrazové pﬁílohy: kvalitní pérovky, kvalitní poãítaãovou grafiku, diapozitivy, kvalitní xerokopie a fotografie. Grafické pﬁílohy
vytváﬁené na poãítaãi nebo grafické pﬁílohy s rastrov˘mi plochami (mapy, plány) pﬁijímá redakce pouze v elektronické podobû.
Redakce pﬁijímá obrazové pﬁílohy: a) v elektronické podobû: fotografie a diapozitivy v rozli‰ení 300-400 DPI (ve formátech tiff, eps, jpg), ãernobílé pérovky
v rozli‰ení 1200 DPI (ve formátech tiff, gif), obrazové pﬁílohy vytváﬁené na poãítaãi nejlépe pﬁevedené do kﬁivek ve formátech cdr, ai, eps (ale i tiff) – v˘hradnû
na CD nebo disketû ZIP (ne na disketách) a ve velikosti blízké velikosti v˘sledného ti‰tûného originálu; b) v originální podobû maximálnû do formátu A3
(297 x 420 mm).
U map, plánÛ, terénní v˘zkumné dokumentace a vyobrazení materiálu (nálezÛ) poÏaduje redakce grafické mûﬁítko. Základem pro tvorbu obrazov˘ch pﬁíloh
je tiskové zrcadlo stránky o rozmûrech 177 x 246 mm. Prosíme autory, aby brali v úvahu v˘sledné rozmûry ti‰tûn˘ch pﬁíloh: v˘‰ka vãetnû popisky do v˘‰ky
zrcadla 246 mm a zhruba 3 moÏné ‰íﬁky: a) 85 mm (‰íﬁka sloupce); b) 120-140 mm; c) 177 mm (‰íﬁka zrcadla stránky).
Velikost písmen a ãíslic nesmí v ti‰tûné podobû klesnout pod 2 mm.
Vyobrazujte, prosím, pﬁíslu‰né artefakty v odpovídajícím mûﬁítku – zejména stﬁepy a kamenné artefakty jsou ti‰tûny v˘hradnû ve zmen‰ení na 50 a více procent
skuteãné velikosti. Vyobrazení tûchto pﬁedmûtÛ ve vût‰ích mûﬁítcích (1:1, 2:3 apod.) je moÏné pouze ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech v˘hradnû po pﬁedchozí
domluvû s redakcí.
Redakce si vyhrazuje právo úpravy dodan˘ch obrazov˘ch pﬁíloh podle potﬁeb typografické úpravy ãasopisu.

Recenze
âasopis PA uveﬁejÀuje kritické i informativní recenze publikací nadregionálního v˘znamu v následujícím rozsahu: a) recenze ãesk˘ch (slovensk˘ch) publikací
v ãeském (slovenském) jazyce v rozsahu 3600-9000 znakÛ s mezerami (2-5 normostran), b) recenze cizojazyãn˘ch publikací psané v ãeském jazyce,
nebo recenze v anglickém, nûmeckém nebo francouzském jazyce v rozsahu 7200-27 000 znakÛ s mezerami (4-15 normostran).
Popis obsahu publikace by nemûl pﬁesahovat 2/3 rozsahu recenze. Recenze by mûla obsahovat autorovo hodnocení hlavních pﬁínosÛ i nedostatkÛ práce,
eventuálnû vlastní komentáﬁ k dané problematice. U zahraniãních prací se doporuãuje zváÏit srovnání s ﬁe‰ením obdobné problematiky v âR, pﬁípadnû
upozornit na vztahy k území âR, respektive stﬁední Evropy.
Autor obdrÏí jednu korekturu, kterou pﬁedá s proveden˘mi opravami zpût redakci nejpozdûji do 3 t˘dnÛ. Pokud autor nepﬁedá korekturu redakci v tomto
termínu, provede základní úpravy redakce. Na úpravy dodané autorem po termínu nebude brán zﬁetel.
Obrazové pﬁílohy i v‰echna elektronická média redakce autorÛm vrací.
Pﬁíspûvky nejsou honorovány. KaÏd˘ autor obdrÏí jeden v˘tisk pﬁíslu‰ného ãísla ãasopisu a separátní v˘tisky v poãtu 20 kusÛ pro 1 pﬁíspûvek.
Tyto pokyny pro autory platí také pro v‰echny publikace vycházející v ﬁadû Supplementa ãasopisu Památky archeologické.

