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Časopis Acta Musei Beskidensis uveřejňuje příspěvky přinášející původní výsledky přírodovědného výzkumu především
z regionu Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydí (Moravskoslezský kraj a okolí). Dále personálie a aktuality, recenze
a krátká sdělení floristického nebo faunistického průzkumu a výsledky výzkumu v oblasti ochrany přírody, environmentalistiky a příbuzných témat.
Podmínky přijetí či nepřijetí rukopisu
Do tisku se přijímají pouze práce originální, dosud neuveřejněné, v jiném případě je nutný předchozí souhlas redakční
rady. Došlé rukopisy budou posouzeny redakční radou a na základě hlasování budou přijaty/nepřijaty k recenznímu řízení. Rukopisy procházejí recenzním řízením, o přijetí rozhoduje redakční rada na základě posudků nejméně dvou recenzentů, odborníků na dané téma. Autor dostane k dispozici posudky recenzentů k zapracování či argumentaci uvedených
námitek. Příspěvky do sekce „Aktuality a personálie“ neprochází recenzním řízením. Za věcný obsah příspěvku odpovídají autoři. Redakční rada může učinit stylistické, pravopisné a formální opravy textu. Autoři dostanou své práce ke
korektuře v náhledu sazby. Příspěvky nejsou honorovány, autor v případě přijetí poskytuje vydavateli práva k publikaci
příspěvku v tištěné a elektronické formě. Autoři prací obdrží příspěvek v elektronické formě a 1 výtisk sborníku.
Časový harmonogram a průběh posuzování příspěvků
Časopis vychází jednou ročně v závěru daného roku. Termín ukončení přijímání rukopisů do recenzního řízení je 30. září
daného kalendářního roku. Posudky recenzentů budou korespondenčnímu autoru poskytnuty k zapracování neprodleně
po jejich obdržení ze strany recenzentů. V jednotlivých případech po konzultaci v redakční radě lze přijmout rukopis i po
stanoveném termínu.
Náležitosti rukopisu
Rukopisy se přijímají především v češtině (v odůvodněných případech také v jiných jazycích – v angličtině, slovenštině
aj.). Rukopisy formátujte podle vzorů zveřejněných na webových stránkách časopisu. Klíčová slova (Keywords) (slova
uvedená v názvu článku je možno opakovat jen výjimečně v dobře zdůvodněných případech) a Abstrakt (Abstract)
uvádějte pouze v angličtině. Název práce a popisky k přílohám jsou požadovány dvojí, ve verzi české a anglické. Překlad si
autor pořizuje sám, redakce zprostředkovává pouze jazykovou revizi menšího rozsahu.
Práce (včetně příloh) se přijímají přednostně elektronickou poštou. Jiný způsob dodání je nutno předem dohodnout. Práce mají mít toto základní uspořádání: stručný a výstižný název a jeho překlad do angličtiny, jméno a příjmení
autora(ů), adresa autora(ů) včetně PSČ, kontakt na korespondenčního autora (nejlépe e-mail), klíčová slova, abstrakt,
vlastní text práce (doporučené členění na úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuze a popřípadě souhrn, poděkování,
literatura, texty k přílohám). Jednotlivé části mohou být podle potřeby spojeny (např. výsledky s diskusí). V odůvodněných případech a u krátkých sdělení nemusí být text práce členěn vůbec. Přílohy (obrázky, grafy, tabulky) musí být redakci
poskytnuty jako samostatné soubory. Klíčová slova – několik (3–10) slov či sousloví vystihujících obsah článku, seřazeno
abecedně, nikoli podle jiných parametrů. Abstrakt – stručný obsah článku seznamující s nejdůležitějšími výsledky a závěry příspěvku o maximálním rozsahu 2 000 znaků včetně mezer.
Nadpisy jednotlivých částí práce se píší samostatně na zvláštní řádek, s výjimkou abstraktu a klíčových slov. Maximální
doporučená délka textu je 54 000 znaků včetně mezer. Text neupravujte do více sloupců, nepoužívejte rozdělování slov.
Pro jména rodů, podrodů, druhů a poddruhů (ne vyšších taxonomických jednotek) používejte kurzívu, ne však pro autory
taxonů, roky a např. zkratky subsp., sp. a další. Kurzívou nepište druhová a rodová jména uvedená v názvu citovaných
prací. Kapitálkami uvádějte autory citací v textu i v seznamu literatury. Jiné vlastní formátování textu není žádoucí.
Obrázky zasílejte vždy jako samostatné soubory ve formátech JPG, TIFF, PDF apod., nikoli jako součást textu ve Wordu,
tabulky a grafy přikládejte jako samostatné soubory MS Office (Word, Excel), a můžete vyznačit jejich umístění v textu

(vložením odkazu např. „Obr. 1 zde“ do textu). Obrazové předlohy je nutno dodat ve kvalitě, která umožňuje tisk ve
stupních šedi, a v co nejvyšším rozlišení. Popisky k tabulkám a obrázkům musí být umístěné na konec textu.
Autoři musí respektovat kodex botanické a zoologické nomenklatury, v části „Metodika a Materiál“ musí být uveden zdroj použité nomenklatury. Jména druhů a nižších taxonomických jednotek uvádějte při první zmínce v práci
celá, včetně nezkráceného jména autora popisu, roku a případných závorek (platí hlavně pro entomologické příspěvky).
Nomenklaturu ve fytocenologických a floristických pracích sjednoťte podle uvedeného pramene a vědecká jména taxonů
a syntaxonů pak uvádějte v případě zažitých publikačních zvyklostí bez autorských jmen (v textu i v tabulkách). Není-li
možné uvést nomenklaturu do souladu s jediným (nebo několika málo) pramenem/prameny, musí za jmény následovat
(při jejich prvním uvedení mimo název a abstrakt) jména autorů. V abstraktu autory popisů neuvádějte. V dalším textu
je při opakování možno rodová jména zkracovat, pokud nemůže dojít k záměně a nejasnostem. Datum pište s mezerami, nepoužívejte římské číslice (1. 6. 2000, nikoliv 1. VI. 2000), v anglickém textu pište datum bez mezer (1.6.2000), zde
používejte též desetinnou tečku místo čárky (5.5 mm). Kódy lokalit pro pole síťové mapování pište až za název lokality
do kulaté závorky – např. Dobrá (6376). Názvy lokalit vypisujte celé, např. Frýdlant nad Ostravicí (nikoliv Frýdlant n/O).
U floristických a faunistických údajů je třeba uvádět: zemi, lokalitu (její kód), datum nálezu, počet exemplářů (případně pohlaví, pro samce: M; pro samici: F – u zoologických příspěvků), jméno autora nálezu (leg. nebo lgt.), determinátora
(det.), popřípadě autora revize determinace (rev.), majitele sbírky (coll.) apod.
Při přípravě rukopisu se řiďte pokyny Internetové jazykové příručky (http://prirucka.ujc.cas.cz/).
Citace literatury. Seznam literatury obsahuje jen v textu citované práce. V textu se u odkazů na práce více než dvou
autorů uvádí jméno prvního autora a zkratka „et al.“ a v seznamu literatury pak výčet všech spoluautorů. Následuje-li
v odkazu v textu za sebou více prací, jsou řazeny chronologicky. Jména u citací v textu uvádějte kapitálkami podle vzorů:
Tkáčiková (2017), (Dančák 2020, Fér 2000), Seber & Lecren (1967), (Seber & Lecren 1967), při více než dvou autorech pak
Kaplan et al. (2019). Názvy časopisů uvádějte nezkrácené.
Internetové odkazy. Uveďte autora(y) stránky, název stránky a adresu (uvedenou http:// nebo htps://), do závorky pak
uveďte datum přístupu autora na stránku (nikoliv datum vytvoření stránky), v uvedených příkladech viz Pladias (2021).
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