
Pokyny pro zpracování příspěvků 

Z konference bude vydána recenzovaná kolektivní monografie. Monografie bude k dispozici 

v elektronické podobě v den konání konference. Z tohoto důvodu žádáme o striktní dodržení 

uvedených pokynů. 

a) Obecné informace 

 rozsah příspěvku od 5 do 10 stran (maximálně); 

 nebudou přijaty příspěvky již jinde publikované nebo nabídnuté k publikaci; 

 za odborný obsah příspěvků odpovídají autoři; 

b) Struktura příspěvku 

 jméno autora/ů – křestní jméno a příjmení s tituly; maximálně je možno uvést tři    

autory u jednoho příspěvku; 

 název příspěvku (včetně anglického překladu); 

 stručná anotace (3-5 řádků), včetně anglického překladu; 

 klíčová slova (maximálně 5-6 slov), včetně anglického překladu; 

 text příspěvku; 

 souhrn příspěvku (závěr) - na 9 stran textu jedna stránka závěru; 

c) Požadavky na zpracování příspěvků po technické stránce 

 rukopis předložit v českém jazyce v programu WORD 2007 či 2010; 

 text příspěvku psát jako hladký text bez rozdělování slov a tvrdého zarovnávání; 

 vzhled stránky 

o okraje vlevo i vpravo 2,5 cm; 

o okraje dole a nahoře 3 cm; 

o zápatí 2 cm, záhlaví 1,25 cm; 

o písmo Arial, velikost 12 bodů; 

o písmo Arial, nadpis 18 bodů; 

o poznámky pod čarou písmo Arial, velikost 10 bodů; 

o řádkování 1; 

o v textu podle potřeby zvýrazňovat jednotlivé pasáže – kurzívou, tučný text, 

text;  

o nepodtrhávat a nepoužívat jiné grafické úpravy pro lepší přehlednost vlastního 

textu; 



o poznámky k textu umisťovat pod čarou automaticky v programu WORD 2007 

či 2010; 

o při citování literatury respektovat zásady citování odborné literatury; 
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Příspěvky zasílejte na adresu z.kul@institutpraha.cz. 

 

 


