
Do publikace FKR přijímáme k publikování příspěvky a posterové prezen-
tace z Konference konzervátorů-restaurátorů, ale také další texty, které na 
konferenci nemusí být přímo prezentovány, včetně informačních článků, 
recenzí literatury, prezentací pracovišť, nabídky služeb apod.

obecné zamĚŘenÍ Fkr

•	 materiálové a technologické průzkumy 
•	 konzervátorsko-restaurátorské zásahy 
•		 nové metody a technologie v oblasti konzervování-restaurování  
a ochrany kulturního dědictví

Příspěvky určené do odborné recenzované části musí vycházet z původ-
ního vědeckého výzkumu nebo se musí jednat o původní přehledové statě. 
Do recenzované části jsou přijímány též dokumentace o konzervátorsko-
-restaurátorských zásazích, pokud jsou při nich aplikovány inovační techno-
logické postupy a metody, nebo pokud se jedná o jinak výjimečné zásahy 
(nejedná se o rutinní konzervátorsko-restaurátorské postupy). Texty do 
ostatních částí publikace (nerecenzované příspěvky, recenze atd.) nemusí 
splňovat uvedená kritéria.

Autor se zavazuje, že příspěvek určený k publikování v FKR nebyl již dříve 
publikován v jiné publikaci (kromě interních zpráv instituce autora), ani 
není pro potřeby zveřejnění v jiné publikaci připravován. S autory bude 
uzavírána licenční smlouva. Studentské práce mohou být publikovány 
pouze s písemným souhlasem vedoucího práce.

Příspěvky budou posouzeny redakční radou. K příspěvkům určeným do 
odborné recenzované části budou vypracovány dva oponentské posudky, 
s nimiž budou autoři neprodleně seznámeni. Autorům bude poskytnut 
časový prostor k případnému doplnění textů.

termÍny

Sledujte prosím aktuální pokyny na webu časopisu
https://mck.technicalmuseum.cz/casopis-fkr/

FormáLnÍ kritéria

Struktura příspěvku:
• Název (případně podtitul)
• Autor – jméno, tituly, instituce, e-mail, v případě více autorů, připojte 
pouze jeden e-mailový kontakt zastupující ostatní autory pro případnou 
další komunikaci
• Abstrakt – rozsah max. 150 slov, obsahuje stručné shrnutí obsahu pří-
spěvku; abstrakty příspěvků, které budou prezentovány na konferenci, 
budou též zveřejněny prostřednictvím webu konference, všechny abstrakty 
budou zaslány do bibliografické databáze AATA Online (Getty Conservation 
Institute). Abstrakty dodávejte v češtině a angličtině, abstrakty v angličtině 
projdou jazykovou korekturou jazykové agentury.
•	 Text příspěvku – rozsah max. 3 500 slov (bez poznámkového aparátu  
a literatury); text musí být srozumitelně strukturován, včetně úvodu, závěru 
poznámkového aparátu a citací literatury a zdrojů včetně seznamu mate-

riálů s uvedením charakteristik komerčních produktů zmiňovaných v pří-
spěvku, případně odkazů na dodavatelské firmy a výrobce.
• Formátování textu – používejte standardní textové editory, znakové 
a odstavcové styly s odlišení jednotlivých titulků a mezititulků; více wiz www.
technicalmuseum.cz nebo www.konference-konzervatoru-restauratoru.cz. 
• Obrázky a grafy– nezařazovat do textu, ale posílat zvlášť, s připojeným 
wordovým dokumentem s popiskami, případně s rozvržením umístění 
obrázků. V elektronické podobě jsou vhodnými formáty pro obrázky TIFF 
nebo JPEG s co nejmenším stupněm komprese (v maximální kvalitě), pří-
padně ve vhodném rozlišení pro tisk (nejlépe 300 dpi při požadované 
velikosti obrázku); vhodnější je zasílat fotografie v původní podobě, bez 
uživatelských úprav a opětovného ukládání. K příspěvku přikládejte maxi-
málně 8 barevných obrázků. Obrázky očíslujte stejně jako popisky a odkazy 
na obrázky v textu. Popisky k obrázkům sestavujte úměrně k textu, uveďte 
zdroj případně vlastníka obrázku a jeho autora. Zajištění reprodukčních 
práv k použití obrázků je v kompetencích autora, případné reprodukční 
poplatky za užití obrázku hradí autor, tyto náležitosti budou též písemně 
ujednány v licenční smlouvě uzavřené s autorem před vydáním publikace. 
Obrázky je možné posílat též jako tištěné podklady – kvalitní fotografie, 
reprodukce apod., jejich digitalizaci zajistíme sami a všechny podklady 
v pořádku vrátíme. V žádném případě nedoporučujeme používat obrázky 
stažené z internetu!
• Tabulky – je vhodné zasílat nejlépe jako zvláštní wordový dokument 
jako prostý text oddělený pomocí tabulátorů, v příspěvku pouze vyznačte 
rozmístění jednotlivých tabulek; složitější tabulky je možné dodat jako pří-
lohu v tabulkovém editoru (např. Microsoft Excel). K příspěvku přikládejte 
maximálně 5 tabulek.
• Poznámky pod čarou a vysvětlivky – nepoužívat stejnojmen-
nou funkci v textovém editoru, ale zařadit je na konec příspěvku 
(za Závěr, před Soupis použité literatury a zdrojů), číslo poznámky v textu 
uvádět horním indexem
• Odkazy na literaturu – v textu uvádět v hranaté závorce s uvedením pří-
jmení autora, rok vydání; pokud chcete odkázat na více položek literatury, 
oddělujte je středníkem, např. [Van der Vet – Mars, 1999; Knotek, 1998]
• Soupis použité literatury a zdrojů – bibliografické citace důsledně sesta-
vovat dle přiloženého vzoru, který byl zpracován na základě normy ISO 690; 
více viz www.technicalmuseum.cz nebo www.konference-konzervaotru-
-restauratoru.cz

struktura posteru

• Název 
• Autor – jméno, tituly, instituce, e-mail, v případě více autorů, připojte 
pouze jeden e-mailový kontakt zastupující ostatní autory pro případnou 
další komunikaci
• Abstrakt – max. 150 slov, stručné shrnutí obsahu posteru.
• Text posteru – také postery určené k prezentaci na konferenci projdou 
schválením redakční radou. V FKR budou publikovány pouze abstrakty. 
Celkový rozsah posteru k prezentaci přizpůsobte možnostem panelů, roz-
měr panelů pro postery je 2075 × 964 mm. Doporučujeme minimalizovat 
textovou část posterů a upřednostnit vizuální informace.
• Formátování textu – shodné s požadavky na formátování textu jako 
u příspěvků

pokyny pro autory pŘÍspĚvkŮ 
do FÓra pro konzervátory-restaurátory
(a na konFerenci konzervátorŮ-restaurátorŮ)Fórum pro konzervátory-restaurátory je odborné recenzované 

periodikum zařazené na Seznam recenzovaných neimpaktovaných 
periodik vydávaných v ČR. V periodiku jsou publikovány původní 
odborné statě zabývající se péčí o kulturní dědictví z různých per-
spektiv. Základní tematické okruhy jsou zaměřeny na materiálové 
a technologické průzkumy, konzervátorsko-restaurátorské zásahy 
a nové metody a technologie v oblasti konzervování-restaurování 
a ochrany kulturního dědictví. Periodikum je určeno konzervátorům-
-restaurátorům z rozličných typů pracovišť, včetně soukromé sféry, 
a studentům. Zabývá se také problematikou preventivní konzervace 
a otázkami oborové metodologie, teorie a etiky. Příspěvky mívají často 
interdisciplinární charakter, souvisejícími obory jsou přírodovědné 
a technické i humanitní vědy, např. historie, archeologie, dějiny umění, 
muzeologie. 

publikace vychází s finanční podporou pro rozvoj metodických 
center ministerstva kultury Čr.

ISBN 978-80-87896-58-7
ISSN 1805-0050 

adresa
Metodické centrum konzervace / Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105 / 612 00 Brno / tel.: +420 541 421 416
e-mail: mck@tmbrno.cz / stohrova@tmbrno.cz
Objednávky zasílejte na adresu gilbertova@tmbrno.cz

pre-press Igor Řezáč 
tisk Reprocentrum Blansko

© Technické muzeum v Brně, 2018
Reprodukování snímků a materiálů uveřejněných v tomto periodiku 
je možné pouze se souhlasem vydavatele a jejich vlastníků, autorů 
a správců.
Pokyny pro autory příspěvků naleznete na www.mck.technicalmuseum.
cz/casopis-fkr. Nevyžádané rukopisy nevracíme. Za původnost a věcnou 
správnost uvedených příspěvků odpovídají autoři. Všechna práva 
k obsahu příspěvků a obrazové dokumentaci náležejí autorům. Jakékoliv 
další převzetí obsažených údajů musí být doloženo citací pramene  
dle autorského zákona. Vydavatel žádá o zaslání případné recenze či pub-
likace citující z periodika Fórum pro konzervátory-restaurátory.

Na obálce použit detail fotografie z příspěvku Konzervace archeologické 
bronzové růžicové spony se závěsky.
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