
Pokyny pro zpracování metodik Lesnický průvodce 

V ediční řadě Lesnický průvodce jsou vydávány odborné příručky, které předkládají metodické postupy zaměřené 
na aktuální problematiku lesnické praxe. Tyto publikace napomáhají uplatňovat nové poznatky získané v rámci 
aplikovaného výzkumu v lesnické praxi, tj. u vlastníků a držitelů lesa a subjektů hospodařících v lesích a současně i 
u orgánů státní správy a v neziskové sféře. Před vydáním každé metodiky je realizován proces certifikace, čímž je 
potvrzena odborná úroveň a využitelnost předkládaných poznatků pro praxi lesního hospodářství. 

Zasílání a zpracování příspěvků 

V edici Lesnický průvodce publikují především vědečtí a výzkumní pracovníci VÚLHM, v. v. i. Rukopisy se přijímají 
na e-mailové adrese rezac@vulhm.cz. Nejdříve procházejí recenzním řízením a jsou v souladu s požadavky pro 
zpracování certifikované metodiky předkládány k posouzení dvěma recenzentům; recenzní proces si zajišťují sami 
autoři. Je třeba zajistit 1 posudek odborníka v daném oboru a 1 posudek ze státní správy. Oponentnímu řízení 
předchází uzavření smlouvy o využití výsledků. 

Požadavky na úpravu rukopisu 

Text musí být zpracován v editoru MS Word (okraje 2,5 cm, Times New Roman 10, řádkování dvojité, bez dělení 
slov). Rukopis je žádoucí upravit dle normy ČSN 01 6910 „Úprava písemností zpracovaných textovými editory“. 
Obsahu předchází anglický abstrakt. Na začátek se včlení úvod a na závěr se uvádí anglické summary, kde je 
vhodné uvedení odkazů na tabulky a obrázky. Metodika musí obsahovat následující části: Abstrakt (v angličtině); 
1. Úvod; 2. Cíl metodiky; 3. Vlastní popis metodiky; 4. Srovnání novosti postupů; 5. Popis uplatnění metodiky; 6. 
Ekonomické aspekty; 7. Dedikace; 8. Literatura; 8.1 Seznam použité související literatury; 8.2 Seznam publikací, 
které předcházely metodice; Summary (v angličtině). Jednotlivé kapitoly budou označeny čísly, podkapitoly a další 
názvy číslovány podřazeně: 1.; 1.1; 1.1.1. Řazení podkapitol je zároveň rozlišeno pomocí fontu, které upraví grafik. 
1 – font Verdana 12 bodů, tučně, verzálky, 1.1 – Verdana 12, tučně, 1.1.1 – Verdana 10, tučně. 

Doprovodný materiál (obrázky) je třeba zaslat v samostatných souborech (formáty GIF, JPG, TIF, EPS s rozlišením 
nejméně 300 dpi při reprodukci 1:1). Je nutné počítat vždy s fotem na titulní stránku, situovanou nejlépe na šířku. 
Grafy vytvořené v programu MS EXCEL se dodávají jako zdrojový soubor v tomto programu. Tabulky a obrázky se 
zasílají na samostatných listech za hlavním textem rukopisu včetně příslušných popisek. Odkazy na obrázky a 
tabulky je třeba v textu rukopisu vyznačit. 

Seznam citované literatury musí být v souladu se zadáním certifikované metodiky členěn na „seznam použité 
související literatury“ a „seznam publikací, které předcházely metodice“. Citace se řadí abecedně podle příjmení 
prvního autora, eventuálně podle korporace či prvního slova z názvu dokumentu. V případě více citací jednoho 
autora se záznamy řadí vzestupně podle roku vydání. Práce autora vydané v témže roce se rozliší malými písmeny. 
Citace zdrojových dokumentů se uvádějí v plném znění, bez zkratek. 

Vzor citací literatury 

Citace knihy 
STERN K. 1960. Plusbäume und Samenplantagen. Grundzüge der Planung einer Auslesezüchtung bei den 
Hauptholzarten. Frankfurt a. M., Sauerländer: 116 s. 

Citace článku v periodiku 
KAŇÁK J., NÁROVCOVÁ J. 2004. Proměnlivost borovice lesní. Lesnická práce, 83: 422-423. 

Citace příspěvku ve sborníku 
NOVÁK J., SLODIČÁK M., HVĚZDOVÁ A. 2007. Humus horizons in mixed Norway spruce and European beech 
stands with different thinning regimes. In: Saniga M. et al. (eds.): Management of forest in changing 
environmental conditions. Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene: 96-101.  

Citace on-line dokumentu  
ŠIŠÁK L., JARSKÝ V. 2002. Actual innovation and entrepreneurship behaviour in forestry in the Czech Republic. 
Report on results of forest holdings. [on-line]. Prague, Czech University of Agriculture: 63 s. [cit. 14. března 2011]. 
Dostupné na World Wide Web: http://www.efiinnoforce.org/. 

Ukázky odkazů na citovanou literaturu v textu rukopisu 

Metodické postupy obhospodařování lesů s vodohospodářskými funkcemi řeší komplexně ŠACH et al. (2007)… 

Četné jsou práce zabývající se obnovou lesních porostů ve středních a nižších polohách (MRÁČEK 1966; MRÁČEK, 
LOKVENC 1974)… 


