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Abstrakt: Zde umístěte krátkou anotaci v rozsahu 800-1 400 znaků včetně mezer, popisující stručný 

obsah problematiky příspěvku. Abstrakt pište kurzívou, velikost písma 12 bodů (10 pt), zarovnejte jej 

do bloku.  
(10pt) 

 
Abstract: : Zde umístěte krátkou, anglicky psanou anotaci v rozsahu 800-1 400 znaků včetně mezer, 

popisující stručný obsah problematiky příspěvku. Abstrakt pište kurzívou, velikost písma 12 bodů (10 

pt), zarovnejte jej do bloku.  
(10pt) 

 
Klíčová slova: Uveďte 5 klíčových slov. Používejte kurzívu, velikost písma 12 pt, zarovnání do bloku. 
Slova oddělte středníkem.  
(10pt) 

 
Keywords: Uveďte maximálně 5 klíčových slov v anglickém jazyce. Používejte kurzívu, velikost písma 
12 pt, zarovnání do bloku. Slova oddělte středníkem.  
(10pt)  
(10pt) 
 
Kapitola 
 

 písmo Times New Roman, velikost 12, 
 řádkování jednoduché, mezery Před: 6 b., Za: 6 b. 
 text je nutno zarovnávat do bloku,
 klávesu „ENTER“ zásadně používat pouze na konci odstavce,
 nadpisy mohou být maximálně ve dvou úrovních a musí být číslované,


 jasně označené úrovně podnadpisů, pro lepší přehlednost je nutno odlišit titulky od 

textu vynecháním řádek; vhodně volené mezititulky jsou vítány,


 autor může použít ke zvýraznění textu „kurzívu“ či vyvedení písma „tlustě“; všechny 

ostatní typy zvýraznění (velká písmena, podtržení) nelze přímo psát do textu a je 

nutné je označit formou komentáře (záložka revize),


 všechny zkratky je třeba při prvním použití vysvětlit, v dalším textu už je 
možné používat zkratky bez vysvětlení,


 poznámky pod čarou se označují arabskými číslicemi připojenými k patřičnému 

místu v textu jako mocnitel s obloučkem; číslují se průběžně v celém textu ,



 
 obrázky, tabulky a grafy (číslované, v černobílém provedení, v počtu nejlépe do 

pěti, maximálně do deseti) by neměly duplikovat informace v textu již obsažené; musí 

být pečlivě popsány, písmo v obrázcích a grafech by mělo být dostatečně velké a 

zřetelné, aby umožňovalo zmenšení a současnou čitelnost; menší tabulky lze uvádět 

přímo v textu, rozsáhlejší za článkem; v popiskách grafů a tabulek se používají 

zkratky Obr. a Tab., přičemž označení, resp. popis obrázku se umísťuje pod obrázek, 

číslování je kontinuální,
 fotografie by měly mít kvalitu rozlišení 300 DPI.

 
 

 

Odkazy 

 

 používat v textu literární odkazy na citované práce v podobě (Mikšík, 1999) 
nebo Mikšík uvádí, že…(1999) 


 přímé citace jsou psány kurzívou a jsou uvedeny v uvozovkách, v odkazu je uvedena 

i strana (Mikšík, 1999, s. 45) 
 u dvou až tří autorů citovaného díla jsou v odkazu uvedeni všichni, odděleni čárkami 

(Shaugnessy, Zechmeister, 1990) 
 u více než tří autorů se uvádí jen první autor a za něj „et al.“ (De Paulo et al.,1993) 


 při odkazu na více zdrojů jsou tyto odděleny v závorce středníkem (Mikšík, 

1999; Říčan, 2004) a uvedeny podle abecedy příjmení autora 


 sekundární citace: …….cit. podle….(nikoli in), s uvedením strany primárního zdroje; 
v seznamu litertury je uveden pouze primární zdroj 

 není používáno citování pomocí indexů 
 
 

 

Literatura 
 

 uvedené publikace je třeba řadit abecedně a nečíslovat je 


 uvádí-li autor více prací od téhož autora, měly by být uspořádány podle roku vydání 

těchto prací, tj. od nejstarších k nejnovějším; práce, které mají více autorů, se 

zařazují až za práce, které pocházejí od jednoho autora 


 je třeba uvádět důsledně všechny zdroje, na které odkazujeme v textu (ale pouze 
tyto zdroje) 

 zvolenou alternativu zápisu citované literatury je autor povinen důsledně dodržovat 
v celém příspěvku, (doporučujeme použít normu APA 6) 

 
 

 

Základní informace o autorovi/autorce 
 
Kontaktní údaje 



Obecné informace k formátu příspěvku: 
 

 text ve formátu dokumentu MS Word (.doc nebo .docx) 
 rozsah 10-15 normostran 
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