
Pokyny pro autory příspěvků sborníku Paginae historiae a informace o recenzním řízení 

 

Redakce sborníku Paginae historiae žádá zdvořile autory, aby při psaní svých příspěvků 

dodržovali následující pokyny, které podstatně urychlí redakční práce při přípravě sborníku. 

 

1. Text příspěvku musí být psán v textovém editoru Word a uložen ve formátu rtf nebo 

doc.  

2. Text příspěvků může být zaslán elektronickou poštou na adresu redakce 

(jan.kahuda@nacr.cz). Pokud je příspěvek uložen ve více souborech, prosíme o jejich 

očíslování. 

3. Poznámky k textu mohou být vkládány automaticky pomocí funkce Vložit – 

Poznámky pod čarou a nebo odevzdávány jako samostatné soubory. Ve druhém 

případě je nutno vyznačit v textu příslušný odkaz na poznámku. 

4. Text příspěvku včetně poznámek je třeba odevzdat bez zarovnání pravého okraje, bez 

použití dělení slov, stránkování, záhlaví nebo zápatí. Text je psán plynule v rámci 

odstavce, klávesou Enter jsou oddělovány jen odstavce.  

5. Při psaní textu nemají být používány žádné styly, pouze základní text. Rovněž tak není 

možné používat odrážky, číslování a další grafické značky. 

6. V textu je možné používat pouze jeden písemný font, v rámci něj je možné použít i 

tučné a kurzívní písmo. Podtržené a proložené písmo je akceptováno jen výjimečně a 

musí být předem s redakcí konzultováno. Požadované typy písma je možné navrhnout 

v tištěné verzi rukopisu. V konečné tištěné verzi budou využity pouze následující 

výrazové prostředky písma pro tyto případy: a) název kapitoly - tj. název příspěvku; b) 

eventuálně podtitul příspěvku; c) jméno autora příspěvku; d) eventuálně názvy 

podkapitol příspěvku; e) běžný text; f) zvýraznění běžného textu kurzívou; g) 

zvýraznění běžného textu tučně v rovném textu; h) indexy odkazů na poznámky pod 

čarou; i) tabulkový text s eventuálně zvýrazněným záhlavím tabulky a levým 

sloupcem apod. j) poznámky pod čarou jednotným písmem; k) legenda k eventuálním 

obrazovým přílohám.  

7. Není doporučeno užívat v aplikaci Word možnosti automatického formátování textu.  

8. Indexy u poznámek je nutné uvádět bez mezer nebo závorek za nimi. 

9. Pokud možno, rozlišujte v textu pomlčku (–) a spojovník (-). 

10. Rozměrné přílohy tabulek a grafů je nutné odevzdat jako samostatné soubory, je třeba 

je zároveň odevzdat i v paralelní tištěné podobě. Vždy s vyznačením umístění v textu. 

11. Vložení obrazové přílohy je třeba rovněž předem konzultovat s redakcí, obrázky je 

nutné odevzdat jako samostatné soubory nebo originální předlohy, které budou 

naskenovány přímo v redakci. 

12. Způsob citací v poznámkách: 

Národní archiv (dále NA), fond Stará manipulace (dále SM), sign. K 28/15, kart. 385. 

NA, SM, sign. K 28/15, kart. 385. 

Baštecká, Lydia: Instrukce pro hospodářské úředníky klášterního panství Police z roku 

1845. Sborník prací východočeských archivů 11, 2007, s. 149–163. 

Klabouch, Jiří: Osvícenské právní nauky v českých zemích. Praha 1958. Při opakování 

Klabouch, J.: Osvícenské právní nauky, s. 56. 



Kreuz, Petr: K charakteristice procesního projednávání trestních případů v českých 

zemích doby předbělohorské. In: Hrdelní soudnictví českých zemí 16.–18. století. 

Pardubice 1996, s. 65–80. 

 

Vzhledem k tomu, že vydavatel, tj. NA, sleduje sjednocenou grafickou úpravu všech 

autorů pro celý sborník Paginae historiae, děkujeme za pochopení! 

 

Recenzní řízení 

Paginae historiae jsou časopisem zařazeným do Seznamu recenzovaných 

neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Veškeré studie jsou proto 

podrobeny recenznímu řízení. Redakční rada zadává texty k recenzím dvěma 

nezávislým odborníkům. Po obdržení recenzních posudků bude autor s jejich závěry 

seznámen a pověřený člen redakční rady provede vypořádání připomínek. Redakční 

rada může na základě recenzních posudků text akceptovat, zamítnout nebo vrátit 

autorovi k přepracování. 


