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Mykologické listy uveřejňují odborné články ze všech oborů mykologie, zprávy o činnosti 
orgánů ČVSM, informace o dění ve Společnosti, akcích, nových knihách v knihovně Společnosti a 
biografie. 

Články jsou uveřejňovány v českém nebo slovenském jazyce, v případě odborných článků s 
krátkým českým (nebo slovenským) a cizojazyčným (anglickým, německým nebo francouzským) 
abstraktem. Články jsou recenzovány nezávislými odborníky a po formální stránce je během korektur 
připomínkuje rovněž redakční rada. Příspěvky zasílejte elektronickou poštou nebo na datovém médiu 
na adresu šéfredaktora (e-mail: ml (at) czechmycology (dot) org), případně poštou na adresu editora 
(uvedenou v tiráži časopisu), a to ve formátu editorů Word, Open Document nebo formátu RTF. Text 
neformátujte a nepoužívejte ENTER na konci řádků. 

K odborným článkům je nutno dodat abstrakt v češtině a angličtině a klíčová slova v češtině. 
Revizi anglických názvů článků a abstraktů zajišťuje redakce. U delších odborných článků je vhodné 
použít obvyklé členění (Úvod, Materiál a metodika, Výsledky, příp. Výsledky a diskuse, Závěry, 
Poděkování), u kratších odborných článků lze alternativně použít jiné vhodné členění.  V případě 
pochybností lze jako vzor použít články v předchozích vyšlých číslech časopisu. V článcích je nutno 
citovat studovaný materiál, který by měl být uložen ve veřejných herbářích.  

Časopis uveřejňuje barevné fotografie bezplatně. Redakce je schopna zařídit naskenování 
veškerých dodaných materiálů. Fotografie a ilustrace je třeba dodat ve formátu TIFF, JPG nebo PDF. 
Je nutné vycházet z toho, že Mykologické listy mají formát 170 × 120 mm, pro kvalitní výsledný tisk 
proto použijte rozlišení alespoň 300 dpi pro fotografie a 600 dpi pro pérovky.  

Autorské zkratky je nutno citovat podle „Authors of Fungal Names list“ 
(http://www.indexfungorum.org/) a akronymy herbářů podle „Index Herbariorum“ 
(http://sweetgum.nybg.org/science/ih/). Autorské zkratky jmen hub se uvádějí při prvním použití 
jména taxonu v textu. Všechna latinská jména taxonů a systematických jednotek hub se píší kurzívou. 
Autorské zkratky u hostitelských a doprovodných dřevin a rostlin jako substrátu se neuvádějí, pokud 
to nemá pro článek zcela zásadní význam. 
 
Odkazy na literaturu a citace literatury 

Odkazy v textu pište jako Moravec (1984) nebo (Moravec 1984), případně Kühner et 
Romagnesi (1974) nebo (Kühner et Romagnesi 1974). V případě více autorů pište Tommerup et al. 
(1987). V případě skloňování jmen autorů ve větě uveďte z důvodů přesnosti a jednoznačnosti 
v závorce autora/autory v prvním pádu takto: podle Hallenberga a Michelitsche (Hallenberg et 
Michelitsch 1983). Při odkazování na více literárních zdrojů na jednom místě se odkazy řadí 
chronologicky (od nejstaršího po nejmladší), nikoliv podle abecedního pořadí autorů. 

Při odkazování na webové stránky maximálně využívejte informace o zdroji/autorství stránek, 
tj. odkazujte primárně s využitím jména autora/autorů nebo zkratek jmen organizací a spolků 
v názvech stránek (příklad: DGfM: Deutsche Gesellschaft für Mykologie – pro odkaz na stránky této 
společnosti). V případě obecně známých stránek s krátkou adresou lze tuto adresu vložit přímo do 
textu [(vzor: … podle databáze Index Fungorum (www.indexfungorum.org)]. Při odkazování na 
stránky s dlouhými webovými adresami používejte v textu odkazy v podobě www1, www2, atd., a 
stránky pak kompletně citujte v seznamu literatury.  
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