
 

Vážení autoři příspěvků do Olomouckého archivního sborníku, 

sdělujeme Vám, že termín odevzdání textů článků do připravovaného sborníku je 31. březen. 

Zároveň Vás žádáme, abyste při psaní textů dodržovali následující pokyny. 

redakční rada 

 

 

 

POKYNY PRO ÚPRAVU PŘÍSPĚVKŮ PUBLIKOVANÝCH V OLOMOUCKÉM 
ARCHIVNÍM SBORNÍKU 

 

Pro zjednodušení a usnadnění redakční přípravy Olomouckého archivního sborníku prosíme 

autory o dodržování následujících zásad při odevzdávání rukopisu. 

1. Práce v textovém editoru MS Word se přijímají (včetně příloh) elektronicky na emailové adrese 

podatelna@ol.archives.cz, případně předané na CD nebo jiném nosiči. Pište průběžně na celý 

řádek, jednoduché řádkování, stránky (řádky) na pravé straně nezarovnávejte, nedělte slova na 

konci řádku. Ucelené odstavce odklepněte klávesou „Enter". Neupravujte text ani výčty do více 

sloupců. Rukopis nijak neupravujte, bude upraven jednotně pro celý sborník. Pište vše 

obyčejným písmem, slova uvnitř textu nezdůrazňujte. Nepoužívejte formátování textu! 

2.  Přílohy se přijímají nejčastěji v elektronické podobě (formát JPG nebo TIFF), každá vždy jako 

samostatný soubor. Přílohy lze dodat i v papírové podobě (např. nákresy, případně fotografie 

apod.), pro sborník pak budou digitalizovány. Grafické přílohy (pérovky, grafy, mapky aj.) se 

přijímají pouze černobílé, kontrastní s ohledem na předpokládané zmenšení. Tabulky číslované 

nevkládejte do textu. Je třeba je dodat jako zvláštní soubor nebo list. Texty k obrázkům, 

tabulkám, grafům a mapkám musí být dostatečně vysvětlující, uvádějte je vždy na konci 

souboru textu (za Poznámkami a Literaturou). Označení tabulek: Tab. 1, 2... Označení obrázků: 

Obr. 1, 2... 

3. Poznámky se píší na konci textu, nikoli na stránku pod textem dole. Poznámky se číslují 

průběžně bez ohledu na eventuální kapitoly článku. Jsou to samostatné věty, píší se tedy na 

začátku velkým písmenem a končí tečkou. V textu se vyznačují za interpunkčním znaménkem 

číslicemi v horním indexu. Vlastní text poznámky číslujte a pište písmem stejné velikosti jako 

text. Nepoužívejte automatické poznámkování! 

4. Práce schvaluje k přijetí do časopisu redakční rada. Za věcný obsah příspěvku a za přesnost a 

pravdivost údajů odpovídá autor. Redakční rada si vyhrazuje právo k stylistickým, pravopisným 

a formálním (nikoli obsahovým) zásahům do textu prací. O sporných případech, které tyto 

„Pokyny" neobsahují, se autor dohodne přímo s redakcí. Po sazbě dostanou autoři svoji práci k 

provedení tiskové korektury. 



5. Příspěvky se nehonorují. Autoři obdrží zdarma 1 autorský výtisk sborníku a sazbu svého 

příspěvku ve formátu PDF. 

6. Citace se odvozují z normy ISO 690, uvádějte je podle vzoru, včetně dodržení kurzívy a 

uvedené interpunkce: 

Parma, Tomáš: František kardinál Dietrichstein a jeho vztah k římské kurii: Prostředky a 

metody politické komunikace ve službách moravské církve. Brno 2011, s. 130. 

Při opakování díla stačí uvést zkrácenou citaci: Parma, T.: František kardinál Dietrichstein, s. 

90. 

Při opakování autora i díla: Tamtéž, s. 102-103. 

Při opakování autora: Týž: Česká kolej v Římě, její symbolika a znak. Genealogické a 

heraldické informace 26, 2006, s. 78-83. 

Citace článku dvou autorů v periodické publikaci: 

Hornišer, Zdeněk — Hornišerová, Ivana: Kolumbárium v olomouckém Husově sboru. 

Olomoucký archivní sborník 6, 2008, s. 137-143. 

Citace článku ze sborníku: 

Maur, Eduard: Hrad Vlčtejn a Pabiankové. K počátkům husitství na Plzeňsku. In: Seminář a 

jeho hosté. Sborník prací k 60. narozeninám doc. dr. Rostislava Nového. Praha 1992, s. 81. 

Citace vydaných pramenů: 

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae III. Ed. J. Emler, Praha 1890, s. 

147, č. 359. (V další citaci již stačí RBM III, s. 343, č. 865.) 

Při citaci nevydaných pramenů uveďte minimálně: 

název archivu a jeho sídla, název příslušného archivního fondu, inventární číslo případně 

signaturu a název archiválie, u úředních knih též folio: 

Státní okresní archiv (SOkA) Olomouc, Archiv města (AM) Uničov, inv. č. 2581, Světské 

nadace. 

Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc (ZAO-Ol), Arcibiskupství Olomouc (AO), inv. č. 

520, sign. A III b 30, listina z 2. 10. 1758. ZA0-01, Sbírka rukopisů (C.O.), sign. C.O. 416, pag. 

10. 

Za poznámky je možné doplnit soupis pramenů, edic pramenů a použité literatury.  


