
Zásady pro optimální podobu textu pro publikování 

v časopise Historická demografie 
 

 

 

A. Texty 

1. Poznámky pod čarou vkládejte za pomoci automatické funkce programu Word. 

2. Vyznačování v textu (kurzívou, tučně) a používání exponentů a indexů bude zachováno. 

3. Nepoužívejte různé druhy podtisků a barev pro úpravu textů, titulků a tabulek a grafů, 

nepoužívejte ani podtrhávání v textu.  

4. Nepoužívejte jiná než automatická formátování, vyvarujte se prosím užívání tabelátorů, 

konců, pevných a vícečetných mezer, odsazování odstavců pomocí mezerníku apod. 

Text bude v konečné úpravě zalomen v jiné velikosti a typu písma, proto jakákoli grafická 

úprava textu je zbytečná. 

  

B. Tabulky, grafy, obrazové soubory 

1. Vypracované tabulky a grafy vkládejte přímo do textu a zároveň přiložte i se zdrojovými 

daty v samostatném souboru v programu Excel. Při přípravě tabulek i grafů prosím berte 

v úvahu rozměry časopisu (formát A5) a uzpůsobte tomu rozměry vkládaných objektů tak, 

aby po zalomení zůstaly čitelné. Grafy a obrázky přizpůsobte černobílé formě tisku. 

2. Všechny obrazové soubory (mapy, fotografie) vložte do textu a zároveň přiložte samostatně 

ve formátu *.jpg nebo *.tiff. a v minimálním rozlišení 300 dpi. 

3. U každé tabulky, grafu či obrázku musí být uveden název v češtině a angličtině a také zdroj 

ve formě krátkého odkazu na užitý archivní materiál, publikaci či vlastní výpočet. 

4. Nejvhodnějším typem písma v grafech a tabulkách je Times New Roman. 

  

C. Pravidla citací  

Časopis historická demografie se řídí citační normou užívanou Českým časopisem 

historickým. V případě citování více prací jednoho autora v jedné poznámce vždy uvádějte 

celé jméno a příjmení autora, vyhněte se prosím zkracování typu Týž, Táž. Vyvarujte se také 

zkracování názvů periodik ve smyslu Historická demografie (dále HD). Opakovaný odkaz na 

konkrétní publikaci je vhodné zkrátit (E. MAUR, Základy, s. 15; tamtéž, s. 15), při první 

zmínce je však nezbytně nutné uvést úplnou citaci bez jakýchkoliv zkratek a vsuvek. Zejména 

v případě knih či rozsáhlejších statí se snažte uvést co nejpřesnější stránkové rozmezí textu, 

na který odkazujete (s. 15–20).  

 

Příklady základních druhů citací: 

Monografie 

Eduard MAUR, Základy historické demografie, Praha 1978. 

Sheilagh OGILVIE, A Bitter Living. Women, Markets and Social Capital in Early Modern 

Germany, Oxford 2003.  

(u publikace s více než třemi autory se uvádí jen příjmení prvního autora, za ním následuje 

zkratka aj., u zahraničních et al.) 

 

Edice 

Josef JIREČEK (ed.), Práva městská Království českého a Markrabství moravského od Pavla 

Kristiána z Koldína, Praha 1876, s. 102–111, § C.XXXVII–§ C.LIX). 

(mají-li editované záznamy pořadová čísla, je třeba je uvést spolu se stránkami) 

 

 



Články v časopisech 

Pavla HORSKÁ, K historickému modelu středoevropské rodiny, Demografie 31, 1989, 

s. 137–143.  

Beatrice MORING, Nordic Retirement Contracts and the Economic Situation of Widows, 

Continuity and Change 21, 2006, s. 383–418. 

 

Články ve sbornících, kapitoly v kolektivních monografiích 

Dana ŠTEFANOVÁ – Markus CERMAN, Lebensunterhalt und Erwerb im Alter in 

ländlichen Gesellschaften der frühen Neuzeit, in: Marie Koldinská – Alice Velková (eds.), 

Historik zapomenutých dějin. Sborník příspěvků věnovaných prof. dr. Eduardu Maurovi, 

Praha 2003, s. 83–107. 

Sonya O. ROSE, Widowhood and Poverty in Nineteenth-century Nottinghamshire, in: John 

Henderson – Richard Wall (eds.), Poor Women and Children in the European Past, London 

1994, s. 269–291. 

 

Přednášky z konferencí 

Eduard MAUR, Problémy studia migrací v českých zemích v raném novověku, příspěvek 

přednesený na konferenci Dějiny migrací v českých zemích v raném novověku, Praha 14. 10. 

2005. 

 

Internetové zdroje 

Ústřední archiv zeměměřičství a katastru, Toposekce 3. vojenského mapování,  

https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html (27. 8. 2018). 

 

Nevydané prameny 

Nevydané prameny je třeba citovat podle platných archivních metodik, tedy uvést v tomto 

pořadí správný oficiální název instituce, název fondu/sbírky, inventární číslo/přírůstkové 

číslo/signatura, ukládací jednotka. Názvy archivů a archivních fondů lze zkrátit na obecně 

užívané zkratky. Pro evidenční čísla a názvy archivních ukládacích jednotek užívejte označení 

a zkratky podle platných metodik (Základní pravidla pro zpracování archiválií). V případě 

rozsáhlejších materiálů připojte co nejpřesnější rozsah v podobě odkazu na stránky či folia. 

 

Národní archiv (dále NA), fond Berní rula (dále BR), inv. č. 2, fol. 363–391. 

Státní oblastní archiv v Třeboni (dále SOA v Třeboni), fond Velkostatek (dále VS) Blatná, 

inv. č. 5, sign. I B5, kn. 5. 

 
 

https://archivnimapy.cuzk.cz/uazk/pohledy/archiv.html

