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Historie vydávání sborníku: 

Sborník Práce a studie vyšel poprvé v roce 1977. V průběhu své existence prodělal sborník 

řadu změn. Postupně se měnil jeho formát, grafická úprava i pojetí. Zatímco jeho první čtyři 

čísla byla monotematická, z toho ve dvou případech se jednalo o monografie (č. 1 z roku 1977 

a č. 4 z roku 1980), od pátého čísla je sborník vydáván ve svém současném formátu a vždy 

s několika různě zaměřenými příspěvky. Sborník byl od samého počátku koncipován jako 

odborný a přijaté příspěvky byly recenzovány a posuzovány oponenty a redakční radou. 

Kritérium dvou nezávislých recenzí splňuje sborník od roku 2009.  

Sborníky Práce a studie byly vydávány většinou ve dvou řadách, přírodovědné a společen-

skovědní. Ve dvou případech došlo ale k vydání jednoho společného sborníku s příspěvky 

s přírodovědnou a společenskovědní tematikou (číslo 5 z roku 1984 a číslo 8 z roku 1993). 

Měnil se také název. Prvních sedm čísel neslo označení Práce a studie, od čísla 8 se sborník 

začal nazývat Práce a studie Muzea Beskyd. Od čísla 13 se do jeho názvu dostalo rozlišení na 

přírodní a společenské vědy.  

Sborník zpočátku vycházel nepravidelně, teprve od roku 2001 je vydáván periodicky. Pří-

rodovědná řada vycházela od roku 2001 jednou za dva roky, společenskovědní řada je od roku 

2003 vydávána každoročně. Poslední přírodovědné číslo vyšlo v roce 2007, poté došlo 

k ukončení jeho vydávání, resp. vychází pod novým názvem a s novou číselnou řadou 

nezávislou na sborníku Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek – Společenské vědy. 

V odborných periodikách jako je Střední Morava nebo Vlastivědný věstník moravský byly na 



sborník Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek – Společenské vědy publikovány 

recenze. 

 

 

Cíl a zaměření sborníku: 
K otištění ve sborníku jsou přijímány dosud nepublikované práce týkající se oblasti 

společenských věd. Příspěvky by měly mít vztah k oblasti severovýchodní Moravy a Slezska 

a přilehlých oblastí Beskyd na polské a slovenské straně. Publikování článků schvaluje po 

nezávislém recenzním řízení na základě dvou oponentských posudků redakční rada. Ani jeden 

z recenzentů nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako autor či jeden ze spoluautorů 

nebo být jakýmkoliv jiným způsobem v konfliktu zájmů ohledně recenzované stati. 

Za jazykovou, obsahovou a stylistickou správnost jednotlivých příspěvků odpovídají jejich 

autoři. Autoři dostanou své články ke korektuře. Příspěvky nejsou honorovány. Autoři obdrží 

zdarma výtisk sborníku a případně jeho verzi ve formátu PDF. Jeden výtisk sborníku obdrží 

rovněž recenzenti.  

 

Způsob předání příspěvků a úprava textů:  

Texty by měly být odevzdány v elektronické podobě na CD v textovém editoru MS-Word (ve 

formátu RTF) nebo editoru kompatibilním s prostředím MS-Windows, a to na adresu redakce. 

Přiložen by měl být i kontrolní výtisk. Text v elektronické podobě je možné zaslat 

prostřednictvím e-mailu. Rukopisy se přijímají v češtině, angličtině, slovenštině a polštině. 

Příspěvek by neměl přesáhnout 80 normostran (1 strana=1800 znaků včetně mezer). Součástí 

příspěvku by mělo být jeho krátké shrnutí (maximálně 1 normostrana). Jeho překlad do 

angličtiny a němčiny zajistí v rámci své agendy vedoucí redaktor.  

Formát strany 17x24 cm, okraj 2 cm, typ písma Times New Roman, velikost písma 10. 

Poznámky pod čarou, velikost písma 9. Text zarovnaný pouze vlevo, bez odsazení, nedělená 

slova, řádek neukončen klávesou „Enter“, text neupravený do více sloupců, kapitoly 

zvýrazněné mezerou jednoho řádku. Pokud tvoří součást příspěvku obrazová příloha, zašlete 

ji v digitalizované podobě na CD (případně prostřednictvím e-mailu nebo skrz portál 

uschovna.cz). Přílohy jsou vyžadovány samostatně, jsou opatřeny stručným a výstižným 

popisem obsahujícím všechny informace nutné k pochopení jejich obsahu. Fotografie, mapy a 

grafy jsou číslovány jako obrázky (obr.1, obr. 2 atd.), tabulky jsou číslovány samostatně 

(tab.1). Přijímají se pouze: kvalitní fotografie a obrázky ve formátu JPG nebo TIFF (nejméně 

300 dpi), tabulky ve formátu Microsoft Word a Excel, grafy ve formátu Microsoft Excel. 

Odkazy na přílohy musí být uvedeny v textu práce.  

Poznámkový aparát a citace vždy na stránce pod textem, nikoli přímo v textu. 

Bibliografické odkazy a citace v textu musí odpovídat ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. 

dubna 2011. 

 

Přehled vydaných čísel sborníku Práce a studie (v závorce je uvedeno zaměření daného 

čísla sborníku): 

Práce a studie, č. 1, vydal Vlastivědný ústav Frýdek-Místek, 1977, 98 s. (přírodovědné číslo) 

Práce a studie, č. 2, vydal Vlastivědný ústav Frýdek-Místek, 1977, 50 s. (společenskovědní 

číslo) 

Práce a studie, č. 3, vydalo Okresní vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek, 1978, 244 s. 

(přírodovědné číslo) 

Práce a studie, č. 4, vydalo Okresní vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek, 1980, 132 s. 

(společenskovědní číslo) 

Práce a studie Okresního vlastivědného muzea ve Frýdku-Místku, č. 5, vydalo Okresní 

vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek, 1984, 92 s. (společenskovědní a přírodovědné číslo) 



Práce a studie Okresního vlastivědného muzea ve Frýdku-Místku, č. 6, vydalo Okresní 

vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek, 1985, 97 s. (přírodovědné číslo) 

Práce a studie Okresního vlastivědného muzea ve Frýdku-Místku, č. 7, vydalo Okresní 

vlastivědné muzeum, Frýdek-Místek, 1990, 77 s. (přírodovědné číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, č. 8, vydalo Muzeum Beskyd Frýdek-

Místek, 1993, 216 s. (společenskovědní a přírodovědné číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, č. 9, vydalo Muzeum Beskyd Frýdek-

Místek, 1995, 92 s. (společenskovědní číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, č. 10, vydalo Muzeum Beskyd Frýdek-

Místek, 1996, 148 s. (přírodovědné číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek, č. 11, vydalo Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 

2001, 187 s. (přírodovědné číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd, č. 12, vydalo Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 2003, 108 s. 

(společenskovědní číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek (Přírodní vědy), č. 13, vydalo Muzeum Beskyd 

Frýdek-Místek, 2003, 231 s. (přírodovědné číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek – Společenské vědy, č. 14, vydalo Muzeum 

Beskyd Frýdek-Místek, 2004, 311 s. (společenskovědní číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek (Přírodní vědy), č. 15, vydalo Muzeum Beskyd 

Frýdek-Místek, 2005, 231 s. (přírodovědné číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek – Společenské vědy, č. 16, vydalo Muzeum 

Beskyd Frýdek-Místek, 2005, 157 s. (společenskovědní číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek – Společenské vědy, č. 17, vydalo Muzeum 

Beskyd Frýdek-Místek, 2006, 135 s. (společenskovědní číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek – Společenské vědy, č. 18, vydalo Muzeum 

Beskyd Frýdek-Místek, 2007, 225 s. (společenskovědní číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek – Přírodní vědy, č. 19, vydalo Muzeum Beskyd 

Frýdek-Místek, 2007, 263 s. (přírodovědné číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek – Společenské vědy, č. 20, vydalo Muzeum 

Beskyd Frýdek-Místek, 2008, 353 s. (společenskovědní číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek – Společenské vědy, č. 21, vydalo Muzeum 

Beskyd Frýdek-Místek, 2009, 154 s. (společenskovědní číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek – Společenské vědy, č. 22, vydalo Muzeum 

Beskyd Frýdek-Místek, 2010, 244 s. (společenskovědní číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek – Společenské vědy, č. 23, vydalo Muzeum 

Beskyd Frýdek-Místek, 2011, 158 s. (společenskovědní číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek – Společenské vědy, č. 24, vydalo Muzeum 

Beskyd Frýdek-Místek, 2012, 208 s. (společenskovědní číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek – Společenské vědy, č. 25, vydalo Muzeum 

Beskyd Frýdek-Místek, 2013, 119 s. (společenskovědní číslo) 

Práce a studie Muzea Beskyd Frýdek-Místek – Společenské vědy, č. 26, vydalo Muzeum 

Beskyd Frýdek-Místek, 2014, 107 s. (společenskovědní číslo) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 


