POKYNY PRO AUTORY
Redakce žádá autory o dodržení maximální délky studií, která činí 40 normovaných stran (1800
znaků na stranu, celkem tedy 72 000) včetně poznámkového aparátu a příloh. Součástí odevzdaného
článku mohou být také grafy, tabulky či obrázky. V případě obrázků, které je zapotřebí dodat v
elektronické podobě v dostatečné kvalitě (min. 300 dpi), jsou autoři studií povinni předem zajistit
souhlas majitele reprodukčních práv s jejich publikací. K článku musí být přiložen český podklad pro
abstrakt (10–15 řádků) a resumé (max. 1–2 normostrany), jež redakce nechá přeložit do světového
jazyka.
Texty v Microsoft Word i obrazové přílohy odevzdávejte elektronickou cestou na e-mailovou adresu
redakce fhb@email.cz nebo na CD-ROMu (poštovní adresa redakce: Folia Historica Bohemica,
PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D., Historický ústav AV ČR, Prosecká 76, 190 00 Praha 9).
Časopis vychází dvakrát ročně. Uzávěrka prvního čísla je 15. března, uzávěrka druhého čísla 30.
června. Všechny odevzdané studie procházejí následně oponentním řízením (2 lektoři). Jména
posuzovatelů redakce nezveřejňuje. Podle výsledků lektorace může být příspěvek redakční radou
přijat k publikaci bez úprav nebo vrácen autorům k drobným či zásadnějším úpravám, případně zcela
zamítnut.
Pokud bude text přijat k otištění, obdrží autor po vydání příslušného čísla Folia Historica Bohemica
jeden výtisk periodika. Příspěvky do časopisu Folia Historica Bohemica nejsou honorovány.
Podmínkou otištění příspěvku je také podpis licenční smlouvy.
Pro zajištění plynulosti redakčních prací Vás dále žádáme o dodržení stanoveného citačního úzu (viz
dále).
Způsob citací v poznámkách:
1. Josef PEKAŘ, Bílá hora. Její příčiny a následky, Praha 1921, s. 19.
2. Ivan HLAVÁČEK – Jaroslav KAŠPAR – Rostislav NOVÝ, Vademecum pomocných věd
historických, Praha 1985, s. 250.
3. Petr VOREL, Hofmistrovská instrukce Vratislava z Pernštejna z roku 1555, Východočeský sborník
historický 6, 1997, s. 165–182.
4. Zdeněk BENEŠ, Mezi pragmatikou a konceptualizací (Dějiny československé Josefa Pekaře jako
historický text), in: Jaroslav Pánek (ed.), Vlast a rodný kraj v díle historika. Sborník prací žáků a
přátel věnovaný profesoru Josefu Petráňovi, Praha 2004, s. 159; TÝŽ, Historický text a historická
skutečnost. Studie o principech českého humanistického dějepisectví, Praha 1993, s. 28.
5. Tamtéž, s. 122n., 128nn.
6. Martin KOLÁŘ, Chotek z Chotkova a Vojnína, in: Ottův slovník naučný XII, Praha 1897, s. 370.
7. Antonín REZEK (ed.), Jan Beckovský, Poselkyně starých příběhův českých II (Od roku
1526–1715), Praha 1880, s. 438–439.

Příjmení autorů uvádějte ve verzálkách, nikoli kapitálkách.
Při opakování odkazu stačí uvést:
8. J. PEKAŘ, Bílá hora, s. 13.
Při citacích archivního materiálu je třeba nejprve uvést název a místo archivu, název fondu a dále
bližší určení pramene.
9. Národní archiv Praha, Apelační soud, inv. č. 126, sign. 36–39, Kniha českých ortelů 1596–1599
(1600), fol. 35.

Zkratky a označení:
Zkratkou pro označení strany nebo stran je s., ročníky časopisů se uvádějí arabskými, díly
vícesvazkových zpracování a edic římskými číslicemi. Pokud jsou dokumenty v edicích číslovány, je
třeba uvádět vedle stran i číslo.
Vzor: Codex diplomaticus Bohemiae II, s. 328, č. 324.
Pokud není na konci článku připojen seznam zkratek, uvádějte při první citaci úplný název časopisu,
archivu, fondu a v závorce pak oficiální zkratku pro případ opakované citace. V hlavním textu
užívejte co nejméně zkratek. Způsob citací a zkracování musí být v celém rukopise jednotný.

