Pokyny pro autory
pro úpravu příspěvků vlastivědného sborníku Pod Zelenou Horou
Za věcný obsah a původnost příspěvků odpovídá autor. O tom, zda bude příspěvek
publikován, rozhoduje redakční rada. Příspěvek, který z kapacitních důvodů nemohl být
zařazen, může být přednostně otištěn v následujícím čísle sborníku. Příspěvky do PZH nejsou
honorovány.
Redakce PZH přijímá příspěvky výhradně v elektronické podobě (CD, příloha e-mailu apod.),
ve formátu MS Word (doc). Jinak jen po předchozí domluvě.
K příspěvku je třeba připojit jméno autora včetně všech akademických titulů, název a adresu
instituce, v níž autor působí (případně soukromou adresu), a e-mailový kontakt.
Rozsah příspěvků: max. délka 6 stran.
Písmo: TIMES NEW ROMAN, velikost 12 (název příspěvku tučně, názvy kapitol
podtrženě).
Odstavec: zarovnání vlevo, řádkování 1,5, Začátek odstavce neformátovat žádným
odsazením (klávesou TAB, několika úhozy mezerníkem). Klávesu ENTER používat pouze k
oddělení odstavců. Nepoužívat zvláštní grafické úpravy a formátování textu (různé typy
písma, podtrhávání automatické rozdělování slov atd.). Nepřípustné je užívání maker a
vkládání obrázků přímo do textu.
U časových a číselných rozmezí: používat pomlčku takto: 1900–1910, s. 11–12, NE
spojovník takto: 1900-1910, s. 11-12.
Poznámky: vložit poznámky pod čarou v MS Word.
Seznam pramenů a literatury: za vlastním textem, pokud autor nepoužívá poznámky pod
čarou. Nadpis těchto soupisů bude sjednocen s nadpisy ostatních kapitol v textu.

Bibliografické záznamy v poznámkách pod čarou či v seznamu pramenů a literatury v
následující jednotné podobě:
Literatura:
JANOTKA, Miroslav – LINHART, Karel: Zapomenutá řemesla. Praha 1984, s. 15.
DOUŠA, Jaroslav: Plzeň za saského vpádu v letech 1631–1632. Minulostí Západočeského
kraje 30, 1995, s. 23–71.
Další citace:
DOUŠA, J.: Plzeň za saského vpádu, s. 23–71.
Tamtéž, s. 8.
Archivní prameny nevydané: vždy s uvedením názvu archivu (muzea, knihovny), archivního
fondu, inventárního a evidenčního čísla (popřípadě signatury):
Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích, fond Archiv obce Dnešice, inv. č. 1, ev.
č. ukn 1, protokol obecního zastupitelstva a rady 1896–1914, s. 45.
Státní oblastní archiv v Plzni, pracoviště Klášter, fond Velkostatek Dolní Lukavice (dále jen
Vs D. Lukavice), inv. č. 347, ev. č. kar 89, sign. I/3a, statek Příchovice, pozůstalosti 1–107,
1792–1822.
Další citace:
Vs D. Lukavice, inv. č. 348, ev. č. kar 90, pozůstalosti 1–50, 1823–1829
Internetové zdroje:
Wikipedie. Otevřená encyklopedie. Dnešice. Historie. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dne%C5%A1ice [cit. 14. 1. 2018].
Porta fontium. Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů. Kroniky. Kronika obce
Dnešice 1931–1937. Dostupné z: http://www.portafontium.eu/iipimage/30560525 [cit. 14. 1.
2018].
Fotografie či jiné obrazové přílohy a grafy: nevkládat do textu, přiložit jako přílohu/přílohy
v podobě samostatných souborů (nekomprimovaný formát jpg nebo tiff, minimální
rozlišení 300 dpi). Nezbytné je připojit za textem příspěvku seznam obrázků s popiskami (u
popisek uvést autora, místo uložení fotografie či vlastníka obrazového materiálu, vročení). Je
možné specifikovat přibližné umístění obrazového materiálu do textu barevně zkratkou: [obr.
č. XY].

Termíny odevzdání příspěvků: 1. ledna (březnové číslo), 1. dubna (červnové číslo), 1.
července (zářijové číslo), 1. října (prosincové číslo)
Příspěvky se posílají na e-mail: r.tykal@seznam.cz

