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Požadavky na finální úpravu příspěvku pro publikaci 
 
 
Formátování textu: Times New Roman, vel. 12, řádkování 1,5 
Rozsah studie: 20–40 normostran 
Rozsah recenze/zpráva z výzkumu: 3–5 normostran 
(1 normostrana = 1 800 znaků včetně mezer) 
 
Povinné součásti: český a anglický název příspěvku, informace o autorovi, abstrakt 
v anglickém jazyce v délce 900 – 1 200 znaků; 5–7 klíčových slov v anglickém jazyce; seznam 
použité literatury a pramenů v abecedním pořadí uvádějte na konci příspěvku. 
 
Informace o autorovi: 
Název instituce, adresa instituce, e-mail autora 
 
Vzor: 
Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze 
Kamýcká 129 
165 21 Praha-Suchdol 
Email: cejpova@pef.czu.cz 
 
 

CITAČNÍ ÚZUS 
 
knihy – jeden autor 
LOEWENSTEIN, Bedřich: My a ti druzí: Dějiny, psychologie, antropologie. Brno, Doplněk 1997, 
s. 62. 
 
opakovaná citace (vynechává místo, vydavatele a rok) 
LOEWENSTEIN, Bedřich: My a ti druzí: Dějiny, psychologie, antropologie, s. 68. 
 
 
knihy – více autorů 
VANĚK, Miroslav – URBÁŠEK, Pavel (eds.): Vítězové? Poražení? Politické elity a disent 
v období tzv. normalizace: Životopisná vyprávění. Praha, Prostor 2005, s. 180. 
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opakovaná citace (vynechává místo, vydavatele a rok) 
VANĚK, Miroslav – URBÁŠEK, Pavel (eds.): Vítězové? Poražení? Politické elity a disent 
v období tzv. normalizace: Životopisná vyprávění, s. 180. 
 
opakovaná citace na téže straně 
Tamtéž, s. 188. 
 
 
opakuje-li se stejný autor 
TÝŽ: Zánik obcí v zakázaném hraničním pásmu. In: VANĚK, Pavel: Ochrana státní hranice 1948–
1955. Brno, Technické muzeum 2013, s. 97–103. 
 
 
kapitola v knize, sborníku 
DURANTI, Alessandro: Agency in Language. In: DURANTI, Alessandro (ed.): A companion to 
Linguistic Anthropology. Oxford, Blackwell 2004, s. 465. 
 
opakovaná citace (vynechává vydavatele, místo a rok) 
DURANTI, Alessandro: Agency in Language. In: DURANTI, Alessandro (ed.): A companion to 
Linguistic Anthropology, s. 465. 
 
 
článek v periodiku 
PREČAN, Vilém: Historiografie a politika. In: Soudobé dějiny I, č. 2–3 (2003), s. 203. 
MANDLER, Emanuel: Najít jméno pro svůj vlastní národ není jednoduché. In: Lidové noviny, 
27. 3. 1999, s. 19–21. 
 
opakovaná citace (vynechává vydavatele, místo a rok) 
MANDLER, Emanuel: Najít jméno pro svůj vlastní národ není jednoduché, s. 19. 
 
webové odkazy 

Rozvody podle příčiny rozvratu manželství v letech 1960–2003. [online] [2014-05-27]. 
Http://www.czso.cz/csu/2005edicniplan.nsf/publ/4032-05-2004. 
 
pokud má článek autora, je autor uveden na prvním místě jako u „běžných“ odkazů 
 
opakované citace ve stejné nezkrácené formě 
 
 
rozhovory 
Rozhovor s Petrem Novákem vedla Sandra Kreisslová, 7. 12. 2007. Osobní archiv autorky. 
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Rozhovory - anonymní 
Rozhovor se J. N. vedla Jana Nosková, 7. 12. 2007. Sbírka Rozhovory, COH ÚSD AV ČR. 
 
přímá citace: 

- nechává se přímo v textu 
- psaná kurzívou 
- příklad: 

 
... cvičil jsem spartakiádu v Praze, tu první celostátní. Na okresní jsme vstupovali v Žatci, na 
krajské v Ústí nad Labem a v Praze a na té celostátní. [...] Ono v těch kasárnách byly takové 
sportovní dny a my už třeba první den na rozcvičce, už jsme cvičili část té spartakiády. 
 
Citace archivních zdrojů 
Národní archiv (NA) v Praze, fond Sekretariát ÚV KSČ 1945–1951, archivní jednotka 135, svazek 17. 
Plán na organizované provádění bouraček v pohraničí, 3. 6. 1950.  


