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Pokyny pro autory
Časopis Erica uveřejňuje kratší příspěvky botanické, kryptogamologické, geologické a zoologické, související s územím západních Čech (v dosti širokém pojetí).
Rukopis by neměl přesáhnout 20 normostran (1NS = 1800 znaků včetně mezer
= 30 řádků o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slov běžného textu), delší texty
budou přijímány pouze po dohodě s redakcí.
Přijímány jsou články v českém jazyce s anglickým či německým podtitulem,
anglickým Abstract nebo německým Zusammenfassung (v rozsahu 200 slov) a klíčovými slovy (Keywords/Schlüsselwörter). Žádoucí jsou anglické/německé překlady
záhlaví tabulek a popisků k obrázkům.
V hlavičce musí být pod názvem a plnými jmény autorů uvedeny kompletní názvy
pracoviš autorů, jejich adresy a e-mailové adresy (minimálně u autora pro korespondenci).
Rukopis by měl mít klasickou strukturu (pokud nejde např. o bibliografii apod.):
hlavička, Úvod, Materiál a metody, Výsledky, Diskuse, Souhrn (Závěr), Literatura,
tabulky a obrázky (zařazení podkapitol je věcí autorů).
Formát textu:
Text musí být zarovnán pouze vlevo, bez odsazení odstavců!
Požadované řádkování textu je 1,5 při velikosti písma 12 (nejlépe Times New
Roman). Podstatné údaje (např. vybraná jména v seznamu druhů) mohou být zvýrazněny tučně.
Latinské názvy rodů a druhů (a botanické syntaxony) musí být psány kurzívou –
např. Rhizocarpon badioatrum (Flörke ex Spreng.) Th. Fr.
Žádné další formátování textu se nepřipouští.
Literatura:
Odkazy na literaturu v textu musí být ve formátu (Pecháčková 2005, Liška et al.
1994, Nesvadbová & Sofron 2006) nebo Johansson (1965), (Koubek, v tisku,
nepubl., úst. sděl.), „...popsané Vomáčkou (Vomáčka 1990) na základě...“.

Citace literatury:
Od čísla 22 (2015) nepoužívá časopis Erica v citacích zkratky, nýbrž celé názvů
časopisů!

Příklady citací:
Richardson D. H. S. & Smith D. C. (1968): Lichen physiology. X. The isolated algal
and fungal symbionts of Xanthoria aureola. – New Phytologist 67: 69–77.
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Santesson R., Moberg R., Nordin A., Tonsberg T. & Vitikainen O. (2004): Lichenforming and Lichenicolous Fungi of Fennoscandia. – Museum of Evolution,
Uppsala University, Uppsala, Sweden, 359 pp.
Tájek P. (2003): Hadcové výchozy ve Slavkovském lese z pohledu ostrovní biogeografie. – Ms., 130 pp. [Dipl. pr.; depon. in: Knihovna katedry botaniky PřF UK,
Praha.].
Peksa O., Svoboda D., Palice Z., Dětinský R. & Zahradníková M. (2004): Lišejníky.
– In: Papáček M. [ed.], Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a
biotopy, pp. 100–104, 293–297, Jihočeská Univerzita České Budějovice.

Citace www (příklady):
Datum v závorce na konci je datum autorovy poslední návštěvy citované www.
Kučera J. & Soldán Z. (2004): Orthodontium lineare Schwägr. – In: Kučera J. [ed.],
Mechorosty České republiky – on-line klíče, popisy a ilustrace, URL: http://botanika.prf.jcu.cz/bryoweb/klic/ (27. 9. 2007).
Český hydrometeorologický ústav (2000): Znečištění ovzduší na území České
republiky – mapy, tabulky, grafy. – URL: http://www.chmu.cz/uoco/isko/groc/
groc.html (30. 11. 2007).
Tabulky a obrázky, se odevzdávají jako samostatné soubory pojmenované tak,
jak je na ně odkazováno v textu. Popisky k nim musí být umístěny na konec rukopisu (za Literaturu).
Odkazy v textu ve formě: obr. 1, tab. 2.
Formát: tabulky .doc (nevkládat objekt jako obrázek!), obrázky nejlépe .tif
nebo .jpg.
! Autor musí počítat s přizpůsobením objektů (tabulek, obrázků) formátu časopisu (A5) (pozor na velikost písma a detailů v obrazech i tabulkách!).
Obrázky musí být v kvalitě vhodné pro tisk na zmíněném formátu (nejlépe 300 dpi).
Tisk barevných ilustrací hradí autor.
Rukopisy jsou přijímány pouze v elektronické podobě (Microsoft Office
Word) na adrese vedoucího redaktora.
Každý autor obdrží separát svého příspěvku v elektronické podobě (formát pdf)
a jeden autorský výtisk časopisu.
Vedoucí redaktor:
Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D., e-mail: opeksa@zcm.cz, tel. 378 370 431.
Západočeské muzeum v Plzni, Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň.

