
Pokyny pro autory 
 
Písmo a odstavce 
Doporučené formátování: Times New Roman, velikost č. 12 u základního textu, v případě 
literatury, poděkování, lokalit druhů nebo tabulek velikostí č. 10. Řádkování jednoduché, 
odstavce bez mezer vpředu i vzadu. 
 
Jazyk 
Čeština, slovenština, angličtina. V případě česky a slovensky psaných textů je podmínkou 
anglický abstrakt. 
 
Citace v textu 
Při citování pramenů uvedeme u prací se třemi a více autory pouze prvního z autorů + et al. 
(bez použití kurzívy). U prací s dvěma autory použijeme ampersand (&). V případě více 
pramenů se stejným odkazem se tyto rozlišují písmeny a,b,c atd. (např. Štechová et al. 
2010a,b), stejně tak i v seznamu literatury. U více citovaných pramenů v jedné závorce 
uvádíme zdroje chronologicky dle roku. Při uvedení ústních sdělení používáme zkratku v 
jazyce příspěvku: úst. sděl. (české), pers. com. (anglické), úst. inf. (slovenské). Pokud 
citovaná data nebyla ještě publikována, užijeme zkratku „nepubl.“. 
 
Seznam literatury 
Jména autorů se oddělují čárkami, iniciály autorů se ukončují tečkou. Mezi více iniciálami je 
mezera. Před posledním autorem není čárka, ale ampersand (&). Vypisují se všichni autoři 
(pokud jich není více než 10, potom se za posledním z nich použije et al.). Seznam se řadí 
abecedně. 

Název práce (nebo kapitoly) je od dalších informací oddělen pomlčkou (–) a je uveden 
pouze v původním jazyce. Název časopisu se vypisuje v plném rozsahu, výjimku mohou 
tvořit pouze názvy sérií, sekcí apod. Místo vydání časopisu není uváděno (s výjimkou 
časopisů s duplicitními názvy, např. Příroda, Praha; Příroda, Brno). Zkratka ed. nebo eds 
(nikoli „red.“) je v hranatých závorkách. V případě knihy se uvádí vydavatelství a místo 
vydání. Rozsah paginace časopisů je oddělen pomlčkou (–) bez mezery, nikoliv spojovníkem 
(-), počet stran knih se neuvádí. Svazek časopisu a paginace jsou odděleny dvojtečkou a 
mezerou. Rukopis je označen zkratkou Ms., v hranaté závorce se uvádí typ rukopisu a 
instituce, ve které je rukopis uložen. Text v hranaté závorce je v tom jazyce, ve kterém je 
příspěvek; začíná velkým písmenem, je ukončen tečkou. 

V případě citování internetové adresy je vhodné uvést datum návštěvy (v hranaté 
závorce na konci citace). Příklady citací jsou uvedeny níže nebo lze následovat poslední číslo 
časopisu. 
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Mezery u interpunkčních znaků 
Interpunkční znaménka (tečka, čárka atd.) těsně přiléhají k předchozímu slovu a za sebou mají 
mezeru, což platí i pro iniciály jmen a zkratky: např. I. M. Brodo, 400 m n. m. (ale 400 m 
a.s.l.), 19. 10. 2007. 
 
Zkratky 
Nadmořská výška se průměrně pohybuje kolem 350 až 400 m n. m. 
Hora vs. hory v anglickém textu – Mt Sněžka, Krkonoše Mts (oboje bez teček) 
Ale editor/editoři – ed. versus eds  
Sensu lato – s. l.; sensu stricto – s. str. 
V textu: obr. 1 (fig. 1), tab. 1, appendix 1. (v textu s malými písmeny, v samostatných 
popiscích zkratkou s velkým písmenem) 
Například – např., e.g. 
 
Pomlčka versus spojovník 
Symbolem „-“ se píše spojovník, který slouží ke spojování slov: např. arkto-alpinský, 
Orthová-Slezáková V., Praha-Ruzyně. Pro oddělování částí věty slouží pomlčka, která ovšem 
na běžných klávesnicích není – je třeba sáhnout do „symbolů“ nebo použít klávesovou 
zkratku Ctrl „minus“ (na numerické klávesnici). Pomlčka se ve větě odděluje z obou stran 
mezerou. Pomlčka se používá i pro zápis číselných rozsahů, např. pro rozsahy roků či stránek 
v citacích. V tomto případě se sází těsně k oběma číslům: např. 350–400 m, 15.–19. 10. 2007, 
5–8 × 2–3 µm. Kde je rozsah určen více větnými členy, používá se pomlčka s mezerami: např. 
15. 6. – 19. 10. 2007. 
 
Jednotky 
Jednotky se vždy pojí k číslu, ale jsou odděleny tvrdou mezerou (např. 120 km, 8,2 kg, 20 %, 
+12 °C). Jednotky ovšem nejsou odděleny mezerou, pokud číslo a jednotka vystupují jako 
přídavné jméno (20% růst = dvacetiprocentní růst). Pro plošné rozměry se používá symbol 
„krát“ (Alt + 0215) odsazený mezerami: 1 × 1 m (nezaměňovat za písmeno x). 
 
Zeměpisné souřadnice 
Samotné souřadnice se píší bez mezer, pro označení minut a vteřin se používá jednoduchá a 
dvojitá prima (svislá čárka). Pro příspěvky v českém i cizím jazyce používáme shodnou 
formu: 49°35'07.8''N, 15°56'32.4''E (v případě česky psaných s desetinnou čárkou místo 
tečky). K souřadnicím uvádíme souřadnicový systém (souhrnně v metodice). 
 
Názvy taxonů a syntaxonů 
Názvy rodů a nižších taxonů se uvádějí kurzívou, od čeledi výše normálním písmem: např. 
Cratoneuropsis relaxa (Bryophyte: Amblystegiaceae). Názvy syntaxonů uvádíme kurzívou: 
např. třída Montio-Cardaminetea. 
 
Anglické překlady v česky (slovensky) psaném textu 
Z důvodu alespoň částečné použitelnosti Bryonory v zahraničí musí být všechny popisky 
obrázků a tabulek přeloženy i do angličtiny. Totéž platí o seznamech lokalit, substrátů i jejich 
zkratek a případně dalších důležitých součástí článku. S výjimkou popisků obrázků a tabulek 
se anglická mutace uvádí v hranatých závorkách a začíná velkým písmenem. V závěru 
příspěvku je možné použít také delší anglické shrnutí (Summary).  
 



Přejatá slova, odborné výrazy 
Preferujeme používání českých (slovenských) verzí slov přejatých z latiny, např. apotécium, 
peritécium, xerotermní atd. 
 
Obrázky, tabulky 
U obrázků výrazně preferujeme formáty typu jpg a tif. Šířka musí být minimálně 1400 pixelů. 
Tabulky je možné zasílat ve formátech doc, xls nebo xlsx. 


