Archaeologica Pragensia
Pokyny pro autory
1. text
- text dodat v MS WORDu, čistý, bez jakéhokoliv formátování, s levým zarovnáním
- nepoužívat žádné odsazení odstavců, žádné tabulátory nebo mezery na začátku odstavců
- odstavce oddělovat pouze klávesou Enter
- nadpisy psát bez formátování, oddělené jen prázdnou řádkou, bez tečky
- mezi slovy smí být pouze jedna mezera, slova nedělit
- zvýraznění textu je povoleno pouze v podobě kurzíva nebo tučně
- v případě poznámek pod čarou pro jejich číslování v textu použít horní index; využít
standardních poznámek pod čarou v MS WORDu
- rozlišovat použití spojovníku (-) a pomlčky (–)
- číslovky v textu psát slovem, podle pravidel českého pravopisu (např. čtyřicet domů, ale
1–1,5 m)
- pokud se v textu vyskytují speciální znakové sady (zvláště u jiných jazykových rodin – jako
např. severské jazyky, azbuka, předovýchodní jazyky apod.), je dobré na jejich výskyt
upozornit předem
- nezapomenout na souhrn článku v češtině (= podklad) pro resumé), které bude
v angličtině
2. obrázky a popisky
- zrcadlo pro obrazové přílohy má velikost 135 × 190 mm (včetně popisek)
- fotografie a scanované kresby (bitmapové obrázky) dodávat ve formátu .TIFF (bez
komprese nebo s LZW kompresí, nepoužívat JPG kompresi!), v rozlišení 300 DPI pro
požadovanou velikost
- fotografie z digitálních fotoaparátů dodávat ve zdrojové podobě (nepřeukládat!), v
nejlepší možné velikosti a rozlišení
- pérové kresby dodat v rozlišení 600 DPI
- vektorové obrázky např. z ArcView dodat ve formátu .EPS, .WMF, z CAD ve formátu
.DWG, .DXF
- obrázky číslovat v pořadí tak, jak jdou za sebou v textu (stačí použít provizorní číslování,
redakce následně zajistí jednotnou podobu)
- popisky k obrázkům dodávat zvlášť, mimo text, identicky označené jako příslušný obrázek
nejlépe číslicí, opět v neformátovaném textu, za poslední větou popisky nedělat tečku
- vytištění barevných obrazových příloh hradí vydavatel (tj. Muzeum hlavního města Prahy),
nikoliv autor
- vhodné je vyznačit zřetelně v textu doporučení nejbližšího umístění obrázku, a to takto:
*obr.1.

