
POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO ZPRÁV LESNICKÉHO VÝZKUMU 

Zprávy lesnického výzkumu jsou recenzovaným vědeckým časopisem, který přináší informace pro lesnickou vědu 

a praxi. Uveřejňuje výsledky výzkumu, vztahující se k lesnímu hospodářství, lesním ekosystémům a naplňování 

funkcí lesa. Otiskuje též články s mysliveckou tématikou. Náplň časopisu tvoří původní vědecké práce a krátká 

odborná sdělení v českém nebo slovenském jazyce s anglickým doprovodem (abstrakt, klíčová slova, souhrn, 

popisky tabulek a obrázků). Příležitostně jsou zařazovány rozbory literatury k aktuálním tématům (review). 

Časopis je řízen redakční radou.  

Zasílání a zpracování příspěvků 

Redakce přijímá rukopisy na e-mailové adrese valentova@vulhmop.cz. Autoři navrhují až tři potenciální 

recenzenty včetně adresy, telefonu a e-mailu. Uvedení e-mailu recenzenta je povinné. Redakce dbá na dodržení 

zásady recenze experty v daném oboru (peer review) a zachování anonymity recenzentů. Výkonný redaktor 

potvrzuje obdržení rukopisu příspěvku korespondenčnímu autorovi.  

Předložené příspěvky jsou posuzovány redakční radou, která může po autorovi požadovat úpravy rukopisu, 

případně i příspěvek zamítnout ještě před recenzním řízením. Výkonný redaktor informuje autory o přijetí nebo 

zamítnutí příspěvku. Na doporučení redakční rady jsou příspěvky zasílány k posouzení dvěma recenzentům. Na 

základě odborných posudků je článek buď přijat, nebo vrácen autorovi k úpravám. V případě rozporného 

hodnocení je příspěvek postoupen dalšímu recenzentovi. Autoři mají na dodatečné úpravy rukopisu po recenzi 

nejvýše dva týdny. Přijaté příspěvky jsou před tiskem zaslány korespondenčnímu autorovi ke korektuře.   

Požadavky na úpravu rukopisu 

 Předkládaný původní vědecký článek musí odpovídat zaměření časopisu a musí být členěn na úvod, materiál 

a metodiku, výsledky, diskusi, závěr a literaturu (neplatí pro příspěvky typu review).  

 Autor článek doplní anglickým abstraktem sestávajícím z jednoho odstavce o rozsahu 150–200 slov. Abstrakt 

shrnuje cíl, metody, nejvýznamnější výsledky a závěry prezentované v původním dokumentu (ČSN ISO 214 

„Dokumentace – Abstrakty pro publikace a dokumentaci“).  

 Autoři doplní abstrakt nejvýše 10 klíčovými slovy v češtině a angličtině.  

 Rukopis musí být doplněn také anglickým souhrnem (summary) o minimálním rozsahu 500 slov (max. 1000 

slov, cca 6200 znaků včetně mezer), obsahujícím stručný popis problematiky, cíle práce, materiálu a 

metodiky, výsledků a závěrů práce. V anglickém souhrnu vyžaduje redakce uvedení odkazů na tabulky a 

obrázky. Při nedostatečné úrovni odborného textu v angličtině bude rukopis autorům vrácen 

k přepracování.   

 Celkový rozsah příspěvku nesmí překročit 30 stran v požadované úpravě, a to včetně tabulek a obrázků.  

 Text musí být zpracován v editoru MS Word (okraje 2,5 cm, Times New Roman 12, řádkování dvojité, bez 

dělení slov a se zarovnáním vlevo). Stránky a rovněž řádky musí být průběžně číslovány.  

 Rukopis je žádoucí upravit dle normy ČSN 01 6910 „Úprava písemností zpracovaných textovými editory“.  

 Tabulky a obrázky musí mít kromě dvojjazyčného názvu i vnitřní popisky v obou jazycích nebo vysvětlivky za 

popisky. Obrázky a tabulky by přednostně měly být zpracovány ve stupních šedi.  

 Obrázky je třeba dodat v samostatných souborech (formáty GIF, JPG, TIF, EPS s rozlišením nejméně 300 dpi 

při reprodukci 1:1).  

 Tabulky musí být psány stejným typem písma jako text rukopisu a ohraničení čarami je přípustné pouze mezi 

řádky tabulky.  

 Tabulky a obrázky se dodávají na samostatných listech za hlavním textem rukopisu včetně příslušných popisek.  

 Odkazy na obrázky a tabulky je třeba v textu rukopisu zvýraznit.  

 Grafy vytvořené v programu MS EXCEL je třeba dodat jako zdrojový soubor v tomto programu.  



Odborné sdělení 

Odborné sdělení je příspěvek obsahující aktuální a významné informace pro lesnickou vědu nebo praxi, nicméně 

není určen k publikaci předběžných výsledků vědeckých experimentů. Celkový rozsah odborného sdělení by 

neměl přesáhnout 10 stran při dvojitém řádkování textu (2500 slov). Struktura původního vědeckého článku 

v případě odborného sdělení nemusí být dodržena (lze např. sloučit výsledky a diskusi). Příspěvek by měl 

obsahovat maximálně dvě tabulky nebo dva obrázky a alespoň pět citovaných prací v seznamu literatury. Text, 

tabulky a obrázky musí být zpracovány podle pokynů uvedených výše. Tyto příspěvky jsou rovněž zasílány 

k recenzím.  

Seznam literatury 

 Musí obsahovat všechny práce citované v rukopisu.  

 Citace se řadí abecedně, zpravidla 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.  

 Citovat je třeba především původní vědecké práce. 

 Je nezbytné minimalizovat tzv. šedou literaturu (zdroje, které nejsou běžně dostupné, např. interní 

dokumenty, diplomové a dizertační práce). Stejně tak práce z odborné literatury (např. monografie, 

časopisy) lze citovat jen výjimečně.  

Vzory citací literatury 

Citace článku v periodiku 

VALINGER E., ELFVING B., MÖRLING T. 2000. Twelve-year growth response of Scots pine to thinning and nitrogen 

fertilization. Forest Ecology and Management, 134: 45–53. 

Citace knihy 

BEGON M., TOWNSEND C. R., HARPER J. L. 2012. Ecology. From individuals to ecosystems. Malden, MA, Blackwell: 738 s. 

Citace příspěvku ve sborníku 

BUČEK A., JELÍNEK P. 2006. Lesy v ekologické síti. In: Neuhöferová, P. (ed.): Zvýšení podílu přírodě blízké porostní 

složky lesů se zvláštním statutem ochrany. Sborník referátů. Kostelec nad Černými lesy, 25. května 2006. Brno, 

MZLU; Praha, ČZU: 71–76. 

Citace on-line dokumentu 

Zpráva. 2010. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2009. [online]. Praha, 

Ministerstvo zemědělství ČR: 177 s. [cit. 2012-09-30]. Dostupné na www: 

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/publikace-a-dokumenty/lesnictví/zpráva-o-stavu-lesa-a- lesního-1.html. 

Ukázky odkazů na citovanou literaturu v textu rukopisu 

V literatuře (MAYER 1968; MOHR, SCHORI 1999) se uvádí, že… 

MIDDLETON (2002) popisuje…  

PODRÁZSKÝ, REMEŠ (2005, 2008) shrnují… 

V případě více než 1 odkazu se zdroje uvádějí vzestupně podle roku vydání, např. NAGEL et al. 2007; ZIELONKA et 

al. 2010; BALANDA et al. 2013. 

Dodržení těchto pokynů je pro všechny autory závazné. Pokud rukopis nevyhoví všem výše uvedeným 

požadavkům, bude autorům vrácen bez postoupení odbornému hodnocení. 

Platnost: Tyto pokyny pro autory platí pro články zaslané do redakce po 1. březnu 2017 


