Jak by měl vypadat článek do časopisu Ochrana přírody?
Pravidla pro přispěvatele
Ochrana přírody je odborný dvouměsíčník.
Články se mohou soustředit jak na zajímavosti
z přírody, témata praktická i z oblasti výzkumu
či práce z veřejností.
Uvítáme i krátké aktuality, recenze apod.
Rozsahy článků
Preferovaný rozsah hlavního článku jsou
4 tiskové strany.
1 tisková strana bez fota je cca 7 000 znaků
včetně mezer. Sloupek je cca 2 200 znaků.
Maximální přípustný počet znaků hlavního
článku je cca 13 000 znaků včetně mezer.
Pozn.: počet znaků včetně mezer naleznete
ve wordu – nástroje/počet slov.
Redakce uvítá grafické přílohy (fotografie, grafy,
tabulky, atd.).

Náležitosti článku
¬ nadpis – stručný a výstižný, cca 70 znaků
včetně mezer;
¬ perex (úvod) – popsat stručně danou
problematiku, obsah a záměr článku
(cca 650 znaků vč. mezer);
¬ vlastní text by měl být členěn do kapitol
se stručnými, výstižnými nadpisy
¬ závěrečná kapitola by měla jasně a stručně
shrnovat výsledky a doporučení
¬ na konci článku je nutná specifikace
autora: jméno, úplná adresa pracoviště,
kontaktní e-mail či jiný údaj;
¬ v případě, že jsou v článku fotografie,
připojit jejich popisky a jméno autora.
¬ sumář textu – na cca 1 000 znaků. Lze
přeložit do anglického jazyka, nebo překlad
zajistí redakce časopisu;

V našem časopise není nutné dodržovat
požadavky kladené na vědecký článek.
Můžete připojit vlastní názory či domněnky,
vlastní doporučení, osobní zkušenosti.
Nepište prosím heslovitě, ale celými větami.
Fotografie v rozlišení min. 300 dpi ve formátu
jpg, tif, gif, eps, bmp apod., fotografie nevkládat
pouze do souborů Word, ale vždy posílat zvlášť
v příloze.
Grafy zasílat zvlášť v Excelu, nevkládat pouze
do souborů Word.
Honorář je vyplácen na účet. K článku prosím
připojte tyto údaje: přesnou adresu, datum
narození a číslo účtu. Výši honoráře určuje
redakce dle rozsahu článku a počtu fotografií.
Autorský výtisk zasílá redakce zdarma.

