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Pokyny pro autory
Zaměření. V časopise Západočeské entomologické listy uveřejňujeme původní práce týkající se
zejména faunistiky a ekologie hmyzu a ostatních členovců. Preferujeme zpracované výsledky
závěrečných zpráv z faunistických průzkumů, nálezové zprávy o nových a vzácnějších druzích nebo
texty zaměřené na výskyt a ekologii.
Jazyk. Přijímáme práce pouze v českém nebo slovenském jazyce. Příspěvek musí obsahovat
anglický překlad názvu práce, popisů tabulek a obrázků, Abstract a Key words (max. 10 slov).
Autoři, kteří si přejí uvést větší část textu v anglickém jazyce, tak mohou učinit v kapitole Summary
na konci práce (není povinné). Redakce zajistí jazykovou korekturu anglických textů.
Základní pokyny. Přijímáme práce upravené v textovém formátu Word, psané písmem Times New
Roman, řádkování 1, velikost písma 12. Klávesou Enter zakončujte jen odstavce, nikoliv řádky.
Tučným písmem pište pouze název práce a názvy kapitol, v odůvodněných případech i některé
krátké pasáže v textu nebo názvy taxonů. Kurzívou pište jen latinské názvy od úrovně rodu níže a
botanické syntaxony. Jiné formátování textu není žádoucí.
Obrázky a grafy musí být každý v samostatném souboru ve formátu JPG, TIFF nebo PDF v co
nejvyšší kvalitě. Tabulky mohou být připravené buď ve stejném formátu jako rukopis (vložené do
textu) nebo ve formátu Excel v samostatném souboru (excelovou tabulku nevkládejte do rukopisu!).
Popisky k přílohám (obrázky, tabulky, grafy) vložte přímo do rukopisu, až na konec.
Práce není omezena rozsahem stran; případné rozsáhlejší práce mohou být po dohodě s redakcí
publikovány formou monografie jako supplementum.
Autor zodpovídá za věcnou a jazykovou správnost textu, redakce si vyhrazuje případné formální
úpravy rukopisu a formátování textu.
Struktura příspěvků. Práce mají mít toto základní uspořádání (v uvedeném pořadí): stručný název
v českém nebo slovenském jazyce; nezkrácená jména autora/autorů; kompletní adresy autora/autorů
včetně názvů ulic, PSČ a e-mailů (u zaměstnanců muzeí, CHKO a podobných institucí preferujeme
pracovní adresy, pokud je více autorů, jejich adresy se odlišují číslovkou v horním indexu);
anglický překlad názvu práce; abstrakt; klíčová slova; vlastní text práce; poděkování; literatura
(obsahující pouze práce citované v textu).
Abstrakt (vždy v angličtině) – stručný obsah a hlavní výsledky článku. Taxony ze skupiny rodu a
druhu uvádějte vždy včetně autora a roku popisu. Opakující se rodová jména v celém znění na
začátku a dále již zkráceně, např. Anthicus antherinus (Linnaeus, 1760), A. flavipes (Panzer, 1796),
…
Klíčová slova (vždy v angličtině) – několik (nejvýše 5–10) slov vystihujících obsah článku,
tématicky seřazených, která slouží k zařazení článku do referativních časopisů. Např.: Coleoptera,
Curculionidae, Cionus, Czech Republic, faunistics, bionomy, new records.
Vlastní text práce se obvykle dále dělí na kapitoly Úvod, Materiál a metodika, Výsledky, Diskuze,
popř. Souhrn či Závěr. Jednotlivé části mohou být podle potřeby spojeny (např. Diskuze a závěr), u
krátkých sdělení nemusí být text práce členěn vůbec. Nadpisy jednotlivých částí/kapitol práce pište
na samostatný řádek.
Psaní jmen, dat, zkratek, nálezových dat. Jména zoologických taxonů od úrovně rodu dolů pište
při první zmínce v práci celá, včetně autora a letopočtu – v dalším textu je možné je vynechat a rod
zkrátit na iniciálu, pokud to bude v kontextu srozumitelné. Jména botanických taxonů uvádějte bez
autora a letopočtu.

Standardní zápis nálezových dat musí obsahovat zemi, lokalitu, kód čtverce pro faunistické
mapování, datum nálezu, počet exemplářů, jméno nálezce, jméno determinátora a místo uložení
dokladových exemplářů. Pokud je pro celou práci uvedeno jinak (nejlépe v kapitole Metodika), pak
je možné tento standardní zápis nahradit zkrácenou formou. Názvy lokalit pište celé, např. České
Budějovice, nikoliv Č. Budějovice. Čísla faunistických čtverců pište do kulatých závorek, např.
(6754). Datum pište bez mezer, měsíc římskou číslicí, např. 9.V.2008. V anglickém textu (např. v
kapitole Summary) pište měsíc v datu malou římskou číslicí, např. 9.v.2008, a namísto desetinné
čárky používejte tečku, např. 5.7 mm. Při udání intervalu používejte pomlčku (–, klávesová zkratka
Alt+0150), nikoli spojovník (-), tedy např. 28.–30.V.2009. Znaky pro rozlišení pohlaví jsou ♂ pro
samce a ♀ pro samici (zdvojeně v případě více kusů, např. ♀♀), jiné varianty je nutné vysvětlit
v kapitole Metodika. Geografické souřadnice pište podle následujícího vzoru: 50°04′20″N
14°25′28″E, klávesové zkratky pro požadované znaky jsou: Alt+0176 (stupně), Alt+8242 (minuty),
Alt+8243 (vteřiny).
Základní zkratky obvyklé pro české entomologické práce: centr. – střední, bor. – severní, mer. –
jižní, or. – východní, occ. – západní, coll. – sbírka, lgt./leg. – sbíral, det. – určil, revid. – revidoval,
observ. – pozoroval, pers. comm. – osobní sdělení. Zkratky spojené se sběratelem se píší vždy za
jméno (s výjimkou prostého označení sbírky) a spojují se spojkou “et”, např. “S. Benedikt leg., det.
et coll.” nebo “L. Dvořák leg. et det., coll. P. Heřman”. Použité zkratky je obecně vždy lepší
vysvětlit (doporučeno, nejlépe v kapitole Metodika), v případě dalších, výše neuvedených zkratek je
to nutné.
Citace literatury v textu. Autory prací pište kapitálkami následujícím způsobem, např. BENEDIKT
(2003), (DVOŘÁK & KEJVAL 2001) nebo TĚŤÁL et al. (2001), pokud jsou více než dva autoři. U
internetového odkazu uveďte autora stránky (pokud je známý) a/nebo název, a datum jejího vzniku
(popř. poslední aktualizace).
Literatura. Periodika vypište celým názvem. U nepublikovaných zpráv a diplomových prací
uveďte místo uložení, viz níže příklady – BENEDIKT (2015) a JEŽKOVÁ (1974). Vždy uveďte počet
stran, u monografií a knih i vydavatele a město, viz PAVELKA & TREZNER (2001) a SMETANA
(2004). U publikací, které jsou psané v češtině, slovenštině či jiných méně frekventovaných
jazycích a mají název práce a souhrn v některém z latinkou psaných kongresových jazyků
(angličtině, němčině, francouzštině, španělštině) nebo v latině, uveďte název též ve druhém jazyce v
kulatých závorkách, viz např. ZELENÝ (1972). U publikací, které jsou psané pouze v češtině nebo
jiném méně frekventovaném jazyce a název práce i souhrn v některém kongresovém jazyce či v
latině chybí, uveďte vlastní překlad názvu do angličtiny. Takový překlad je však třeba uzavřít do
hranatých závorek, viz LOKAJ (1869) a PAVELKA & TREZNER (2001). U dvojjazyčných prací uveďte
oba názvy (bez závorek), viz JELÍNEK (1993).
U článků v internetových časopisech uveďte adresu, viz BENEDIKT et al. (2016). U dalších
internetových zdrojů, jejichž obsah se může v průběhu času měnit, uveďte navíc i datum návštěvy
příslušných stránek (nikoliv datum vytvoření stránky), viz FIBIGER & SKULE (2010).
BENEDIKT S. 2015: Inventarizační průzkum PR Bělýšov (Coleoptera). [Inventory research of the
Bělýšov NR (Coleoptera)]. Unpublished manuscript, 24 pp. [Deposited in: Krajský úřad Plzeňského
kraje, odbor životního prostředí, Plzeň].
BENEDIKT S., KRÁTKÝ J. & SCHÖN K. 2016: Nové a potvrzené druhy nosatců (Coleoptera:
Curculionoidea) pro Českou republiku a Slovensko. (New and confirmed records of weevils
(Coleoptera: Curculionoidea) for the Czech Republic and Slovakia). Západočeské entomologické
listy 7: 25–31. Online: http://www.entolisty.cz.
FIBIGER M. & SKULE B. 2010: Fauna Europaea: Noctuidae. In: KARSHOLT O. & VAN NIEUKERKEN
E. J. (eds): Fauna Europaea: Lepidoptera, Moths. Fauna Europaea version 3.1. Online:
http://www.faunaeur.org (navštíveno 24.2.2010).

JELÍNEK J. 1993: Nitidulidae. Pp. 94–96. In: JELÍNEK J. (ed.): Check-list of Czechoslovak Insects IV
(Coleoptera). Seznam československých brouků. Folia Heyrovskyana Supplementum 1: 3–172.
JEŽKOVÁ V. 1974: Současný stav faunistického výzkumu čeledi ovádovitých (Insecta, Diptera,
Tabanidae) na území ČSSR. [Present state of faunistic research on horse flies (Insecta, Diptera,
Tabanidae) in the territory of Czechoslovakia]. Unpublished dissertation thesis, 99 pp. [Deposited
in: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha].
LOKAJ E. 1869: Seznam brouků českých. [Check-list of Czech beetles]. Archiv pro Přírodovědecké
Proskoumání Čech 1(4): 7–76.
MERTLIK J. 2007: Faunistické mapování druhů čeledí Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae,
Lissomidae a Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) České republiky a Slovenska. [Faunistic
mapping of species from the families Cerophytidae, Elateridae, Eucnemidae, Lissomidae, and
Throscidae (Coleoptera: Elateroidea) of the Czech Republic and Slovakia]. Online:
http://www.elateridae.com/page.php?idcl=105 (navštíveno 13.2.2020).
PAVELKA J. & TREZNER J. (eds) 2001: Příroda Valašska. [Nature of the Valašsko region]. Český
svaz ochránců přírody, Vsetín, 568 pp.
SMETANA A. 2004: Staphylinidae: Omaliinae. Pp. 237–268. In: LÖBL I. & SMETANA A. (eds):
Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Vol. 2: Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea.
Apollo Books, Stenstrup, 942 pp.
ZELENÝ J. 1972: Návrh členění Československa pro faunistický výzkum. (Entwurf einer Gliederung
der Tschechoslowakei für Zwecke der faunistischen Forschung). Zprávy Československé
Společnosti Entomologické při ČSAV 8: 3–16.
Přílohy. Na všechny obrázky a tabulky musíte uvést odkazy v textu formou: Obr. 1, Obr. 2–3, Tab.
2 apod. Popisky tabulek i obrázků připojte na konec textu za literaturu. Připomínáme anglické
ekvivalenty popisků ke všem přílohám (Fig. 1, Figs 2–3, Tab. 2). Všechny dodané tabulky a
obrázky upravte ve vyhovující kvalitě, nevyhovující vám vrátíme k přepracování.
Jako vzor zpracování vašeho příspěvku slouží již publikované práce (od ročníku 11 dále)
uložené na http://www.entolisty.cz.
Faunistické zprávy ze západních Čech. V této rubrice lze uveřejňovat stručnou standardní formou
zprávy o významných nálezech v západních Čechách (Plzeňský a Karlovarský kraj), zejména o
nálezech druhů dosud z území západních Čech neuváděných, popř. uváděných bez spolehlivých
dokladů nebo na základě velmi starých historických nálezů.
Formát faunistické zprávy se liší od běžného článku. Zásadní rozdíly jsou: jednotlivé údaje jsou
vždy řazeny za sebou ve standardním zápisu nálezových dat (viz výše Psaní jmen, dat, zkratek,
nálezových dat), autoři a jejich adresy se uvádí až na konci práce, soupis citované literatury je bez
nadpisu a jednotlivé práce se píší průběžně za sebou a oddělují pomlčkou (–). Jako vzor formátu
použijte již publikované faunistické zprávy.
Zasílání příspěvků. Příspěvky zasílejte v elektronické podobě na adresu hlavního redaktora:
Zbyněk Kejval, e-mail: anthicid@seznam.cz
Redakční postup. Každý z příspěvků, který redakční rada přijala k publikování, je přidělen
odpovědnému redaktorovi. Ten zajistí dva nezávislé recenzenty a připomínkování rukopisu celou
redakční radou. Poté jej zašle autorovi k případným opravám a doplněním. Rukopis se
zapracovanými opravami předá odpovědný redaktor hlavnímu redaktorovi. Ten zajistí sazbu a
výsledný produkt (layout) zašle autorovi a celé redakční radě ve formátu PDF na finální korekturu.
Po zapracování jejich oprav příspěvek ve formátu PDF umístíme na web.

