
 

VANELLUS – POKYNY PRO AUTORY  

 

Pokyny pro autory byly sestaveny za účelem zkvalitnění výsledné podoby časopisu Vanellus. Je nanejvýše 

žádoucí, aby se jimi autoři příspěvků při psaní rukopisů řídili. Významně to šetří čas potřebný ke konečné 

editaci článků a zvyšuje to úroveň časopisu Vanellus. 

 

Vanellus – Časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB) je popularizačně odborný 

časopis Skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB), pracovní skupiny České společnosti 

ornitologické (ČSO). V časopisu Vanellus jsou v českém jazyce uveřejňovány odborné články (výsledky 

vědecké práce, review, úvahy), zajímavá pozorování, kroužkovací zprávy, postřehy z konferencí, 

cestopisné, fotografické a další příspěvky týkající se skupiny bahňáků v jejím tradičním pojetí. Odborné 

články prochází jednoduchým, ale standardním recenzním řízením, kdy je každý článek posuzován dvěma 

odbornými recenzenty. Ostatní příspěvky posuzuje nejméně editor časopisu Vanellus.  

 

Rukopis zasílejte elektronicky (nelépe v editoru MS Word) na e-mailovou adresu: kubelkav@gmail.com 

v průběhu celého roku, uzávěrka čísla v daném roce je zpravidla 31. ledna. Text by měl mít normální 

okraje, 1,15 řádkování a odstavce bez odsazení. Až na výjimky nepoužívejte speciálních formátů 

(polotučné písmo, písmena různých velikostí a fontů) a nedělte slova na konci řádků. Vědecká jména rodů 

a druhů uvádějte kurzívou (např. Tringa totanus, rod Tringa), jména vyšších taxonů normálním typem 

písma (např. Charadridae). Ve výsledcích statistického zpracování musí být uveden typ testu, hodnota 

vypočtené statistiky, velikost souboru nebo stupně volnosti a hladina významnosti. Formální úprava 

rukopisu se řídí podle způsobu použitém v předchozích číslech časopisu Vanellus. Libovolný článek nebo 

jeho části lze volně využít k nekomerčním účelům (např. výuka). Vždy je však potřeba uvést autora 

článku a © Skupina pro výzkum a ochranu bahňáků v ČR (SVOB). Časopis Vanellus je rovněž možno 

šířit v elektronické podobě mezi další příznivce bahňáků a tím propagovat činnost SVOB.  

 

Příspěvky by měly mít následující náležitosti. Odborné články by měly být členěny do vhodných kapitol 

(např. ÚVOD, vhodně nazvané kapitoly metodiky, výsledků a diskuze, ZÁVĚR, PODĚKOVÁNÍ a 

LITRETURA). U kratších odborných článků může být vhodnější využití pouze strukturovaných odstavců 

bez nadpisů, kapitola LITERATURA však zůstává. Forma ostatních příspěvků (zajímavá pozorování, 

kroužkovací zprávy, postřehy z konferencí, cestopisné, fotografické atd.) se řídí podle příslušných článků 

v předchozím čísle časopisu Vanellus. 

 

Citovaná LITERATURA je důležitou součástí každého odborného článku, pro ostatní příspěvky není 

povinná. Pečlivě zkontrolujte, zdali si odpovídají citace v textu a seznamu literatury. U prací více než 

dvou autorů se v textu uvádí jméno prvního autora a zkratka et al. kurzívou. Je možno využívat i zkratky 

in press. (publikace přijatá do tisku), nebo in litt. (nepublikované údaje, připravované rukopisy a 

nepublikované práce, písemně zaslané materiály, též e-mailem; uvádět pouze v textu, vč. zkratky 

křestního jména). Následuje-li v odkazu v textu za sebou více citací, jsou řazeny chronologicky. V případě 

více prací stejného autora v jednom roce požívejte abecedního rozlišení. Např.: …rozebrán v publikacích 

(Šálek 1987, Pykal et al. 1990, Pykal 1992, Šálek 2000a, Šálek 2000b, Bureš 2012, Kubelka & Pykal 

2012)… nebo …Bureš (2012) zhodnotil… nebo …ornitologům (D. Horal, J. Chytil, J. Šírek, všichni in 

litt.)… nebo …(ČSO 2014)… nebo …(FK ČSO 2014)… nebo …(Šálek & Zámečník in press.)… 

Názvy časopisů uvádějte v jejich plném znění. Níže je ukázka seznamu citované literatury. 
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TABULKY by měly být přehledné a srozumitelné, údaje v nich musí odpovídat textu. Zasílejte je 

v jednoduché podobě, nejlépe v programu MS Excel, finální vzhled bude zajištěn při grafické úpravě. 

V textu citujte: …v kolonii tomu nasvědčují (tab. 1, obr. 1)… Popisy tabulek jsou nad tabulkou, např.: 

 

Tab. 1. Podrobné informace o společném hnízdišti čejek chocholatých (Vanellus vanellus) a kulíků 

říčních (Charadrius dubius) na poli u Žabovřesk (CB) v roce 2013. Hnízda jsou uspořádána podle 

orientace od východu k západu s tím, že čejčí hnízda okolo kulíků do 50 m jsou uspořádána podle 

vzdálenosti k hnízdům kulíků. Začátek inkubace odpovídá datu snesení 3. vejce. NA = chybějící hodnota. 

 

OBRÁZKY (grafy, fotografie, mapy) by měly odpovídat vzhledu v předchozím čísle časopisu Vanellus. 

Pokud to bude potřeba, může být autor požádán o zaslání zdrojových dat pro případné překreslení grafů 

(nejlépe v programu MS Excel) nebo fotografií v lepším rozlišení. Popisy obrázků se uvádějí pod 

obrázkem, např.: 

 

Obr. 1. Lyskonoh ploskozobý (Phalaropus fulicarius), Tovačov (PR), 1. 11. 2013, foto: Čestmír Číhalík. 

Obr. 2.  Počty okroužkovaných bahňáků v ČR v jednotlivých měsících roku 2012 (celkové n = 1732 ex.). 

Obr. 3. Ilustrativní konsenzus fylogenetického stromu bahňáků konstruovaný na základě recentní 

literatury (Baker et al. 2007, Pereira & Baker 2010, Cibois et al. 2012, Gibson & Baker 2012, Baker et al.  

2012). České názvosloví bez diakritiky (Hudec et al. 2003). 

 

Pokud není na obrázky odkazováno přímo v textu, jsou popsány pod fotkou následujícím způsobem (kde 

jsou naopak latinské názvy rodů a druhů klasickým písmem), v případě fotopříběhů mohou být fotografie 

pouze vloženy na vhodné místo v textu. 

 

Pohled na lokalitu s dětskými „průvodci“ z přilehlé vesnice, foto: Kryštof Chmel. 

Jespáci píseční (Calidris alba) na atlantickém pobřeží, foto: Jakub Vlček. 

 

 

Další doporučení: 

– Používejte znaménko „krát“ ×, nikoliv „x“ 

– Uvážlivě používejte cizí slova (přednostně český ekvivalent) 

– Čísla do 10 vypisujte v textu slovně, u konkrétních údajů, výčtů apod. poté číslovkami, stejně jako je to 

např. ve Fauně, tedy např. „obvykle bývá pozorován jeden exemplář, výjimečně i více: 3 ex. 27. 5. 

2008…“ atp., dále i „třikrát, sedmkrát, desetkrát“, „3×“ používat jen v závorce, v tabulkách 

– Používejte pouze standardní a všeobecně známé zkratky (atp., např., min., max.), nezkracujte světové 

strany, odborná slova apod., zejména v tabulkách se mohou používat i běžné ornitologické zkratky (ad., 

juv., pull., M, F) nebo může být vypsán celý termín: dospělý jedinec, mládě v prachovém peří, kuře, 

nedospělý pták, samec, samice atp.  

– Spojovníky, pomlčky, zlomky, mezery apod., příklady správného použití:  

   2–4 páry; dva až čtyři páry; 80–100 ex.; 75–80 %; 80% úbytek; 2,2–3,7 teritoria/10 km
2
; Frýdek-

Místek; agro-environmentální opatření; e-mailová korespondence; má-li mít; 50letou mezeru 

– V zeměpisných údajích uvádějte jednotlivé části v tomto tvaru: souřadnice – 48°58'20"N, 14°28'35"E; 

nadmořská výška – 550 m n. m., kvadrát 6951, lokalitu uvádějte se zkratkou okresu (CB), případně 

dalším upřesněním (na Třeboňsku, v Krkonoších, ve východních Čechách) 

 

  Zpracovali: Vojtěch Kubelka & Martin Sládeček 16. 1. 2015 

                                                           Aktualizovali: Vojtěch Kubelka & Veronika Zavadilová 31. 12. 2016 


