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Pravidla pro publikování v Mykologickém sborníku – návod pro autory

Mykologický sborník je odborným a informačním listem České mykologické společnosti. Publikuje
široké spektrum článků – od původních odborných prací a zpráv o nálezech zajímavých druhů hub až
po popularizační naučné příspěvky a drobné zprávy o houbách a houbaření určené široké veřejnosti.
Následující text je závazným návodem pro autory, kteří mají zájem o publikování svých odborných
příspěvků. Jeho účelem je maximálním způsobem ulehčit práci redakci a následně i autorům textů.

Hlavním jazykem časopisu je čeština, akceptujeme však i příspěvky ve slovenštině. U článků, které
by mohly vzbudit zájem v zahraničí, je možné publikovat i kompletní anglický překlad, případně
rozšířený anglický abstrakt. Redakce akceptuje články v elektronické formě (ve formátu DOC, RTF
nebo TXT) zaslané e-mailem na adresu redakce nebo na pevném paměťovém médiu, případně také
v písemné podobě; elektronická forma je preferována.

Fotografie přijímáme k reprodukci v libovolném grafickém formátu (u ztrátových formátů, jako
je např. formát JPG, však použijte nejvyšší kvalitu při volbě komprese!), u rastrových barevných
podkladů v minimálním rozlišení 300 DPI. Přijímáme také vektorové formáty. Velikost barevného
obrázku v publikaci je 12×8 cm (minimální rozměr s rezervou na ořez přibližně 1500×950 bodů),
na titulní straně 21×14,85 cm (minimální rozměr s rezervou na ořez přibližně 2600×1850 bodů).
V případě kreseb mikroznaků (vždy včetně měřítka) a diapozitivů je schopna redakce zajistit jejich
naskenování (při dodání digitálního podkladu musí být rozlišení pro reprodukci černobílé kresby
alespoň 600 DPI). Neostré, nevhodně exponované či jinak nekvalitní fotografie nebudou uveřejněny.
Pokud článek obsahuje grafy, zašlete také jejich původní soubor s daty (např. Excel, jiný datový
soubor či hodnoty v textovém souboru).

Odborné články vždy procházejí recenzním řízením. Pokud zaměření článku z nějakého důvodu
nevyhovuje koncepci Mykologického sborníku, redakční rada jej může zamítnout nebo vrátit autorovi
k přepracování. V případě, že je článek svým zaměřením vhodný k publikaci, ale je nutné odstranit
některé nedostatky, připomínkovaná verze článku je zaslána autorovi zpět k dopracování.

V případě odborných článků, zpráv o nálezech hub apod. zašle autor redakci také kontaktní adresu
(pokud možno i e-mail) ke zveřejnění a návrh abstraktu článku v češtině či angličtině. Překlad či
jazykové korektury abstraktu zajistí redakce. K fotografické dokumentaci je třeba vždy uvést datum
a místo nálezu vyfotografovaného druhu. V případě, že příspěvek pojednává o nálezech vzácných či
jinak zajímavých druhů hub, vždy je třeba uvést, zda existují herbářové položky a kde jsou uloženy.
Redakce časopisu může umístění položek do veřejného herbáře po dohodě zajistit (Národní muzeum
v Praze, PRM), přičemž na nutnost dokladovat sběry klade zvláštní důraz.

Latinské názvosloví hub musí vycházet z moderní taxonomické koncepce, v případě druhů zahr-
nutých do Červeného seznamu je nutné dodržet uvedený český a latinský název, pokud neexistuje
vážný důvod, aby bylo učiněno jinak (jiné pojetí druhu apod.). Zkratky autorů za názvy hub je třeba
dodržet podle přehledu uvedeném na internetua, v případě potřeby je upraví redakce. V textu se
obecně uvádí latinské názvy za pomlčkou ve tvaru „penízovka širokolupenná – Megacollybia platy-
phylla (Pers.) Kotl. et Pouzarÿ. Autorské zkratky za latinskými názvy je třeba uvádět jen tam, kde
je to v kontextu článku nutné. Autory druhů v názvu článku neuvádíme. V seznamu literatury lze
uvádět výhradně práce, které jsou citované v textu článku.

V textu se odkazuje následujícím způsobem:

1. Jediný autor: Podle práce Papouška (2001) roste tato houba. . .

2. Dva autoři: Šutara a Janda (2006) uvádějí, že. . .

3. Tři a více autorů: Jak uvádí Peřinová a kol. (2002), v Praze se. . .

ahttp://www.indexfungorum.org/AuthorsOfFungalNames.htm



V seznamu literatury uvádíme citované práce následujícím způsobem:

1) Článek v periodiku
Peřinová I., Borovička J., Svoboda L., Kalač P. (2003): Obsah kadmia, rtuti a olova v houbách

rostoucích na území Prahy. Mykologický Sborník 80 (2): 43-47.
2) Kniha, monografie (s editorem)
Papoušek T. [ed.] (2004): Velký fotoatlas hub z jižních Čech. České Budějovice, 820 p.
Socha R., Baier J., Hálek V. (2007): Sbíráme holubinky. Aventinum, 199 p.
3) Kapitola v knize apod.
Šutara J., Janda V. (2006): Boletus gabretae Pilát. In: Holec J., Beran M. [eds.] – Červený seznam

hub (makromycetů) České republiky. Příroda 24, pp. 77-78.
4) Internetový odkaz uvádíme vždy s datem (obvykle v poznámce pod čarou)
http://www.stridvall.se/fungi/gallery/Russula/SV08 024 [7.XII.2009]

Redakce požaduje, aby zaslané články měly jasnou strukturu. V případě, že jde o původní práci, je
třeba dostatečně podrobně uvést metodiku studia; připouští se i klasická struktura odborného textu
(úvod, metodika, výsledky a diskuse, závěr). Text článku není třeba formátovat (např. kurzíva),
protože veškeré formátování bude provedeno až při převodu finálního textu do tiskové podoby.

Za článek redakce neposkytuje honorář. Po dohodě lze autorovi poskytnout autorský výtisk ča-
sopisu anebo PDF verzi článku (včetně barevné přílohy). V případě dotazů se neváhejte obrátit na
redakci časopisu. Vzorovou šablonu pro odborný článek lze stáhnout na internetové stránce ČMSb.

Příjem článků poštou na adrese: Česká mykologická společnost, Karmelitská 14, 118 00 Praha 1
nebo emailem na adresu redakce (redakce@myko.cz) či šéfredaktora (bore.bor@gmail.com).

Jan Borovička: Rules of publishing in Mykologický Sborník - a guide for authors
A wide range of articles is published in Mykologicky Sborník - from original expert papers and semi-popular

contributions to popularising articles and minor reports. Papers are always reviewed. Czech is the language of the
magazine but full-text articles or extended abstracts in English can also be accepted.

bhttp://www.myko.cz


