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POKYNY AUTORÙM

Èeská antropologie je nezávislým èasopisem. Svým obsa-
hem je zamìøen na prezentaci pùvodních výzkumných sdìlení
a teoretických studií, které se vztahují k problematice antro-
pologie. Úprava rukopisù se øídí podle pøíslu�né státní normy.
Pou�ívaným jazykem je èe�tina, sloven�tina a angliètina.
U èlánku je nutný anglický abstrakt spolu s klíèovými slovy.
Rukopis je anonymnì recenzován, posudek spolu s návrhy
úprav zaslán autorovi k úpravì. Koneènou úpravu rukopisu si
vyhrazuje redakce. Práce uveøejnìné v èasopisu nejsou hono-
rovány, separáty nejsou poskytovány.

Rukopisy èlánkù, prací a zpráv zasílejte na CD, DVD nebo
e-mailem spolu s jedním výtiskem na adresu výkonného redak-
tora: prof. RNDr. Jarmila Riegerová, CSc., KFAF FTK UP, tøí-
da Míru 115, 771 11 Olomouc, e-mail: Jarmila.Riegerova@upol.cz

Po�adavky digitální formy rukopisu
1. Formát stránky: A4, okraje: 2,5 cm.
2. Písmo: Times Roman CE, 9 pt, bez dìlení slov.
3. Odstavec: øádkování jednoduché, zarovnání vlevo.
4. Název pøíspìvku + anglický pøeklad názvu (pokud je èlá-

nek v jiném jazyce ne� v anglickém): tuènì.
5. Autoøi: tuènì � celé jméno, pøíjmení (bez titulù); autoøi

z více pracovi�� jsou rozli�eni horním indexem s odkazem
na pøíslu�né pracovi�tì:

Pøíklad: Miroslav Kopecký1, Miroslava Pøidalová2

1 Katedra antropologie a zdravovìdy�
2 Katedra funkèní antropologie a fyziologie�

(Pracovi�tì je vypsáno v poøadí: katedra, fakulta, �kola,
mìsto, s celou adresou vèetnì faxu a e-mailové adresy,
av�ak do tisku se pou�ije pouze název pracovi�tì).

6. Anglický abstrakt je umístìn na zaèátku textu. Dále násle-
dují klíèová slova (v angliètinì) kurzívou (Key words: lep-
tin, cardiovascular diseases.). Èeský, popø. slovenský pøe-
klad abstraktu (pod nadpisem �Souhrn�) a klíèových slov
bude umístìn pøed seznamem literatury.

7. Nadpisy oddílù samotného èeského textu (úvod, metodi-
ka, výsledky�) tuènì (pø. Úvod), bez dvojteèek a odsazení.

8. Citace v textu (odkazy na referenèní seznam) podle normy
ÈSN ISO 690.

Pøíklad: �podle Woodwarda (1992), podle nìkterých autorù
(Matiegka, 1927;  Paøízková, 1962). Dva autoøi jsou
oddìleni èárkou (Bernasovský, Bernasovská, 1999).
Pokud se odkazuje na publikaci více ne� tøí autorù,
zkracuje se citace s pou�itím zkratky �et al.�. (Prader
et al., 1976). Je-li v referenèním seznamu uvedeno více
publikací jednoho autora stejného roku, pøidává
se k letopoètu v citaci písmeno a, b, c�podle poøadí
uvedení v referenèním seznamu (Bláha, 1986a),

9. Odrá�ky a èíslování: odrá�ky v závìreèné podobì publi-
kace jsou jednotné. Èíslování: 1., 2. nebo �•“ (za èísly je
teèka, text zaèíná velkým písmenem a konèí teèkou); a),
b) nebo ��� (text zaèíná malým písmenem, konèí èárkou
a poslední polo�ka výètu konèí teèkou). Odrá�ky a èíslo-
vání proveïte automatickým formátováním hromadnì
pro celý seznam.

10. Referenèní seznam, uvedený pod nadpisem �Literatura�,
je neèíslovaný, citované práce se uvádìjí v abecedním po-
øadí podle uvedených pøíkladù, vybraných z ÈSN ISO 690
(Prosinec 1996). Pokud je pøíspìvek v cizím jazyce, pís-
meno Ch se øadí za C. Zkratky v citacích v�ech publikací
jsou jednotné, a to v angliètinì  (In, vol. 5, no. 8, p. 56�
58). Jména autorù verzálkami ( LOMINADZE, DG.). Rus-
ké citace v azbuce pøelo�te do agliètiny.

Pøíklady:
a) monografie
LOMINADZE, DG. Cyclotron waves in plasa. Translated by

AN. Dellis, edited by SM. Hamberger. 1st ed. Oxford: Per-
gamon Press, 1981.

b) èást monografie
PARKER, TJ., HASWELL, WD. A text-book of zoology. 5th

ed., vol. 1. Revised by WD. Lang. London: Macmillan,
1930. Section 12, Phyllum Mollusca, p. 663�782.

c) pøíspìvek do monografie
WRINGLEY, EA. Parish registers and the historian. In Steel,

DJ. (ed.) National index of parish registers. London: Soci-
ety of Genealogists, 1968, vol. 1., p. 155�167.

d) seriálové publikace (èasopis) � celek
Communication equipment manufacturers. Manufacturing and

Primary Industries Division, Statistics Canada. Prelimina-
ry edition, 1970- . Otawa: Statistics Canada, 1971- . An-
nual census of manufacturers.

e) èlánky v seriálových publikacích
WEAVER, W. The collectors: command performances. Pho-

togrphy by Robert Emmet Bright. Architectural digest,
1985, vol. 42, no. 12, p. 126�133.

f) patentový spis
NOVÁ HU�, a. s., OSTRAVA. Trysková sestava pøestupníko-

vého kolena. Pùvodce vynálezu: Jiøí KOSE. Int. Cl.6 C 10
B 29/06. Èeská republika. Patentový spis 279967. (datum
vynálezu ve tvaru rrrr-mm-dd).

g) èasopis na internetu
INADA, KA. Buddhist Response to the Nature of Human

Rights. Journal of Buddhist Ethics, 1995, no. 2, 9 p. [onli-
ne]. URL: <http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html> (21
june 1995).

h) dizertaèní (diplomová) práce
VOSTREJ�OVÁ, P. Distribuce tuku  u dìtí �kolního vìku. Di-

plomová práce. Olomouc: Katedra funkèní antropologie
a fyziologie Fakulty tìlesné kultury Univerzity Palacké-
ho, 2001.

11. Texty k tabulkám, grafùm a obrázkùm: nadpis nezkráce-
nì, bez zkratky �è.�,  tuèná kurzíva, za èíslem je teèka  (Ta-
bulka 1., Graf 1., Obrázek 1.), samotný text netuèná kur-
zíva, není ukonèen teèkou.

Pøíklad: Graf 1. Srovnání vybraných somatických parametrù
u souborù hokejistù a tenistù na základì normalizaèních
indexù s relativnì zdravou populací ÈR (Bláha 1986)

Odkazy na tabulky, grafy a obrázky v textu uvádìjte v zá-
vorkách zkratkou, pø. (tab. 3), (obr. 3). V angliètinì:
(Table 3), (Fig. 3).  Pokud je odkaz souèást vìty, pi�te ce-
lým slovem. �... jak dokumentuje tabulka 1.�

12. Tabulky, grafy a obrázky mohou být uvedeny jak v textu,
tak i na závìr pøíspìvku za literaturou. Publikace je ti�tìna
ve stupních �edé. Názvy grafických prvkù jsou jednotné,
proto nepou�ívejte názvy uvnitø grafù, tabulek a schémat.
Ve�keré grafické prvky je vhodné dodat na disketì v samos-
tatných souborech, pøesto�e jsou vlo�ené do textu.

13. Tabulky: písmo Times New Roman 9 pt, øádkování jedno-
duché. Pokud to poèet sloupcù umo�òuje, pøizpùsobte její
�íøku polovinì strany, tj. jednomu sloupci (8 cm). Toto se
týká i grafù.

14. Grafy: tvoøené v programu EXCEL. Velikost popiskù os
max. 10 pt pøi optimální velikosti grafu.

15. Obrázky: formát JPEG nebo GIF. Schémata mohou být ve
formátu CDR nebo WMF.

16. Rovnice, matematické vzorce a speciální znaky: vkládejte
jako objekt Microsoft Equation 3.0 � editor rovnic.


