
Souhrn má být kompaktním zhuštěným textem (včetně odkazů na literaturu a na obrazové přílohy),
který bude pro čtenáře zkrácenou, přesto však plnohodnotnou verzí vlastního příspěvku. 

Při psaní souhrnu myslete na to, že text je určen k překladu. Vyhýbejte se dlouhým, komplikovaným
souvětím a nepoužívejte zastaralé ani slangové výrazy. 

Obrazové přílohy

Standardní podoba obrazových příloh je černobílá. Otištění barevných obrazových příloh je možné pouze
v odůvodněných případech, po předchozí dohodě s redakcí. Redakce přijímá obrazové přílohy primárně
v elektronické podobě (v jiné podobě pouze po předchozí dohodě s redakcí). 

Elektronicky jsou přijímány tyto přílohy: fotografie a skenované diapozitivy v rozlišení 300–400 DPI
(ve formátech tiff, eps, jpg), černobílé pérovky (nikoli v odstínech šedi) v rozlišení 1200 DPI (ve formátech
tiff, gif), obrazové přílohy vytvářené na počítači nejlépe převedené do křivek ve formátech cdr, ai, eps (ale
i tiff), to vše ve velikosti blízké velikosti výsledného tištěného originálu. 

U map, plánů, terénní dokumentace a vyobrazení materiálu (nálezů) požaduje redakce grafické mě-
řítko. Základem pro tvorbu obrazových příloh je tiskové zrcadlo stránky o rozměrech 177 x 246 mm.
Prosíme autory, aby brali v úvahu výsledné rozměry tištěných příloh: výška včetně popisky do výšky 
zrcadla 246 mm a zhruba 3 možné šířky: 85 mm (šířka sloupce), 120–140 mm a 177 mm (šířka zrcadla
stránky).

Velikost písmen a číslic nesmí v tištěné podobě klesnout pod 2 mm.

Příslušné artefakty vyobrazujte v odpovídajícím měřítku – zejména keramické zlomky a kamenné ar-
tefakty jsou tištěny výhradně ve zmenšení na 50 a více procent skutečné velikosti. Vyobrazení těchto
předmětů ve větším měřítku (1 : 1, 2 : 3 apod.) je možné pouze ve výjimečných případech po předchozí
domluvě s redakcí.

Redakce si vyhrazuje právo úpravy dodaných obrazových příloh podle potřeb typografické úpravy ča-
sopisu.

Recenze

Časopis PA uveřejňuje tyto kritické i informativní recenze publikací nadregionálního významu: recenze
českých (slovenských) publikací v českém (slovenském) jazyce v rozsahu 3600–9000 znaků s mezerami
(2–5 NS) a recenze cizojazyčných publikací psané v českém, anglickém či německém jazyce v rozsahu
7200–27 000 znaků s mezerami (4–15 NS). 

Popis obsahu publikace by neměl přesahovat 2/3 rozsahu recenze. Recenze by měla obsahovat auto-
rovo hodnocení hlavních přínosů i nedostatků práce, eventuálně vlastní komentáře k dané problematice.
U zahraničních prací se doporučuje zvážit srovnání s řešením obdobné problematiky v ČR, případně
upozornit na vztahy k území ČR, respektive střední Evropy.

Hlavní autor (corresponding author) obdrží v průběhu redakčního zpracování dvě korektury, které
předá s provedenými opravami zpět redakci v domluveném termínu. Na úpravy dodané autory po ter-
mínu nebude brán zřetel. Nedodržení dohodnutého termínu ze strany autora může být důvodem přesu-
nutí příspěvku do následujícího čísla. Před podpisem licenční smlouvy autor nesmí elektronickou podobu
příspěvku šířit, ani zveřejňovat.

Příspěvky nejsou honorovány. Hlavní autor obdrží jeden výtisk příslušného čísla časopisu, elektro-
nickou podobu svého příspěvku ve formátu pdf a separátní výtisky, pokud budou k danému číslu k dis-
pozici.

Tyto pokyny pro autory platí také pro všechny publikace vycházející v řadě Supplementa časopisu
Památky archeologické.

PAMÁTKY ARCHEOLOGICKÉ

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Časopis Památky archeologické (PA) zveřejňuje původní vědecké práce z oboru archeologie a příbuzných
vědních oborů a recenze publikací s obdobným tematickým zaměřením.

Uveřejňují se zejména rozsáhlejší studie nadregionálního významu v nejširším slova smyslu.

Za věcný obsah příspěvku ručí autor. Autor dále ručí za to, že příspěvek předaný redakci PA, ani žádná
jeho část (včetně obrazových příloh), není v rozporu se zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) ve
znění platných předpisů. 

Památky archeologické jsou recenzovaným časopisem. Každý příspěvek předaný redakci prochází re-
cenzním řízením, jehož výsledek vyjadřuje názor redakce.

Textová část rukopisu

Památky archeologické uveřejňují příspěvky v rozsahu maximálně 90 normostran textu (162 000 znaků
s mezerami = cca 30 tiskových stran), a to včetně abstraktu, klíčových slov, poznámek, seznamu litera-
tury a souhrnu. Rozsah obrazových příloh by neměl překročit tištěný rozsah textové části, tedy maxi-
málně dalších 30 tiskových stran. Delší příspěvky je možné do reakčního zpracování přijmout pouze po
předchozí konzultaci s redakcí. Rozsah diskusních a polemických příspěvků je omezen na maximálně
30 NS textu (54 000 znaků s mezerami). Pro zařazení do recenzního řízení musí textová část příspěvku
obsahovat:

a) vlastní text včetně odkazů na literaturu a na obrazové přílohy (obrázky, tabulky a grafy)

b) podklad pro abstrakt v rozsahu minimálně 600 znaků s mezerami (10 normořádků) až maximálně
1200 znaků s mezerami (20 normořádků)

c) maximálně 6 klíčových slov 

d) podklad pro souhrn (a to včetně odkazů na literaturu a na obrazové přílohy) v rozsahu minimálně
1800 znaků s mezerami (1 NS) a maximálně 30 % počtu znaků s mezerami textu vlastního článku

e) popisky k obrazovým přílohám

f) poznámky pod čarou, pokud je text obsahuje 

g) soupis v textu citované literatury včetně uvedení čísla DOI, pokud odkazovaný titul má toto číslo
přiděleno 

h) plné znění jména autora/autorů včetně titulů, afiliace (ve schválené podobě), adresy a e-mailu. Tyto
údaje budou otištěny za textem příspěvku.

Příspěvky přijímá redakce elektronicky ve formátu MS Word na e-mailové adrese šéfredaktora: 
burgert@arup.cas.cz. Redakce žádá autory, aby textové části příspěvku neformátovali ani nijak náročně
graficky neupravovali a nezalamovali do nich obrázky, grafy apod.

Citace literatury upravujte podle PA CXII 2021. Poznámky pod čarou slouží výhradně k doplnění/vy-
světlení textu, uvádění přímých citací apod. Redakce žádá autory, aby poznámky pod čarou nezaměňo-
vali se soupisem literatury a respektovali zavedené způsoby citací.

Redakce přijímá texty v češtině, slovenštině, angličtině nebo němčině. Redakce zajišťuje z vlastních
prostředků pro autory tyto překlady:

a) překlad abstraktu a klíčových slov do angličtiny nebo češtiny (u cizojazyčných textů) 

b) překlad souhrnu do angličtiny, němčiny (podle požadavku autora) nebo češtiny (u cizojazyčných
textů) 

c) překlad popisek k obrazovým přílohám v jazyce souhrnu.

U cizojazyčných textů českých autorů překlad příslušných částí do českého jazyka zajišťují autoři.

Před textem vlastního článku jsou otištěny abstrakty a klíčová slova v českém a anglickém jazyce.
U příspěvků v českém a slovenském jazyce je souhrn v anglickém nebo německém jazyce (podle poža-
davku autora). U příspěvků v ostatních jazycích je souhrn česky.
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