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Zaměření časopisu
V přírodovědné řadě sborníku Muzeum a současnost jsou uveřejňovány 1) původní odborné 
práce  z  oborů  přírodních  věd  (botanika,  zoologie,  hydrobiologie,  geologie,  paleontologie 
apod.) především z území České republiky,  2)  práce týkající se zpracování přírodovědných 
sbírek, 3) kratší nálezové zprávy, sdělení a personálie, 4) zprávy o regionální literatuře. Práce 
odevzdané redakci musí mít charakter původního sdělení s novými, dosud nepublikovanými 
údaji. Není dovoleno uveřejňovat údaje duplicitně, tj. údaje již jinde publikované musí být 
uvedeny formou odkazu na citaci  dotyčné  práce.  Po formální  stránce se musí  předložené 
příspěvky řídit podle  Pokynů pro autory (odůvodněné výjimky je nutno předem projednat s 
redakcí). Časopis vychází od roku 1986 1× ročně.

Rukopisy  prosím  zasílejte  v  elektronické  formě  na  e-mailovou  adresu  zoolog@muzeum-
roztoky.cz nebo, nemáte-li možnost poslat rukopis elektronickou poštou, pošlete text a přílohy 
na elektronickém nosiči (CD, DVD apod.) na adresu vydavatele: 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, p. o., 252 63 Roztoky, Zámek 1 
muzeum@muzeum-roztoky.cz, telefon +420 233 029 024

redakce: RNDr. Oldřich Hovorka, Ph.D.,  zoolog@muzeum-roztoky.cz. 
Na této adrese lze získat dostupná čísla, vyprodaná pouze prezenčně v knihovně SM. 

Průběh recenzního řízení
Všechny  došlé  rukopisy  jsou  posouzeny  členy  redakční  rady,  která  rozhodne  o  jejich 
postoupení  k  recenznímu  řízení  nebo  odmítnutí,  a  to  nejpozději  do  měsíce  od  obdržení 
rukopisu.  Každý  přijatý  rukopis  je  posuzován  dvěma  recenzenty;  recenzní  posudky  jsou 
archivovány.  Pokud  je  recenze  pozitivní,  je  článek  (po  případných  úpravách)  zařazen  do 
připravovaného  čísla  časopisu.  Autor  obdrží  výsledek  recenzního  řízení  poté,  co  redakce 
obdrží oba recenzní posudky,  a je vyzván k případné úpravě rukopisu. Autor odpovídá za 
věcný obsah příspěvku, redakce si vyhrazuje právo ke stylistickým, pravopisným a formálním 
(nikoliv obsahovým) zásahům do textu prací ve smyslu pokynů pro autory bez konzultace s 
autory. Poslední autorské opravy přijatých článků je možné provést ještě při korekturách před 
tiskem. Po publikaci sborníku autoři obdrží autorský výtisk sborníku a elektronickou poštou 
digitální separát článku ve formátu PDF.
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