
  

 

Pokyny pro autory článků do konferenčního sborníku 

!!! Důležité náležitosti příspěvku !!! 

a) Text, tabulky, obrázky a další náležitosti článku jen ve stupních šedi; nepoužívat 

barevné varianty. 

b) Délka příspěvků je max. 15 stránek. Stránky nečíslujte. 

c) Nepoužívejte poznámkový aparát pod čarou.  

d) Používejte citační normy dle APA, bližší informace najdete například zde: 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/lf/js10/metodika/web/ebook_citace.html#. 

e) Kompletní text příspěvku pro sborník příspěvků odevzdejte nejpozději v den konání 

konference – 30. nebo 31. ledna 2012 na CD, které bude označeno Vašim jménem. 

f) Za formální a gramatickou stránku předloženého článku odpovídá autor.  

g) Na CD také vložte písemný souhlas (viz konec tohoto textu), aby organizátoři 

konference mohli využívat Vaše příspěvky (powerpoint prezentaci, poster ve formátu 

pdf; odborný článek atd.) ve sbornících, v bulletinu, na webu atd. Soubor pojmenujte 

např. dolejs_souhlas.doc nebo novak_souhlas.docx.  

h) Pro pojmenování souborů použijte příjmení autora (příp. příjmení prvního z autorů), 

např. novak.doc nebo dolejs.docx. 

i) Odevzdané příspěvky projdou jednokolovým recenzním řízením, příspěvky tedy 

mohou být zaslány zpět s instrukcemi k opravě.  

j) Editoři sborníků příspěvků si vyhrazují právo neuveřejnit zaslaný odborný článek pro 

technické, odborné, etické či jiné důvody. 
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NÁZEV PŘÍSPĚVKU (velikost 14pt, tučně, velká písmena) 
(10pt) 

NÁZEV PŘÍSPĚVKU V ANGLIČTINĚ (velikost 14pt, tučně, velká 

písmena) 
(10pt) 

Jméno PŘÍJMENÍ (12pt, tučně) 

adresa pracoviště (firmy), země, email (10pt) 

(10pt) 

(10pt) 

 

Abstrakt: Zde umístněte krátkou anotaci v rozsahu 500-1 000 znaků včetně mezer. Popisující stručný obsah 

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

(10pt) 

 

Abstract: : Zde umístněte krátkou anotaci v rozsahu 500-1 000 znaků včetně mezer. Popisující stručný obsah 

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

(10pt) 

 

Klíčová slova: Uveďte 5 klíčových slov. Používejte kurzívu, velikost písma 10 pt, zarovnání do bloku. Slova 

oddělte středníkem. 

(10pt) 

 

Keywords: Uveďte maximálně 5 klíčových slov v anglickém jazyce. Používejte kurzívu, velikost písma 10 pt, 

zarovnání do bloku. Slova oddělte středníkem. 

(10pt) 

(10pt) 

Kapitola – text (12pt, tučně) 

Pro psaní příspěvků používejte textový editor MS Word. Strukturu příspěvku zachovejte stejnou jako 

v tomto vzorovém dokumentu, který je taktéž dostupný na www stránce konference www.vzkas.upol.cz 

dodržujte, prosím, předdefinované vzory, styly a formátování jednotlivých částí článku (název, záhlaví, kapitoly, 

literatura,…). Pro psaní celého dokumentu použijte font TIMES NEW ROMAN, pro základní text pak 

používejte velikost písma 10 pt, jednoduché řádkování, zarovnání do bloku. Velikost stránky je A4 (210 x 297 

mm), horní okraj - 35 mm na první straně, 20 mm na dalších stranách, dolní okraj - 20 mm, levý a pravý okraj - 

25 mm.  

 

Doporučovaný obsah: 

1. Úvod, záměr - uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu;  

2. Teoretické zakotvení výzkumu – rešerš hlavních tematických zdrojů; 

3. Popis základního a výběrového souboru; 

4. Metodologie - hlavní nebo nové metody sběru dat; 

5. Výsledky; 

6. Závěry  - obvykle 1-3 jednoznačné věty;  

7. Diskuse – možné limity a přínosy výzkumu; 

8. Přehled použité literatury podle APA.  



  

 

Kapitola – vzorce 

Rovnice a vzorce centrujte na střed, číslování v kulatých závorkách zarovnávejte k pravému okraji 

Využívejte předdefinovaný styl „vzorec“, viz následující příklad: 

 
2mcE  , (1) 

Kapitola – tabulky 

Tabulky centrujte na střed stejně jako jejich popisy, co nejblíže k prvnímu odkazu v textu. 

K formátování popisu tabulky využívejte předdefinovaný styl „popis tabulky“, viz následující ukázka: 

 

Tab.1: Ukázková tabulka a její popis 

    

    

Kapitola 

Níže je uvedeno další členění podkapitol. 

 

Kapitola 1 

Podkapitola 1.1 

Podkapitola 1.2 

 

Kapitola 2 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Informovaný souhlas 

 

Český název příspěvku:  

 

Anglický název příspěvku:   

   

Autor/autoři:  

 

Pracoviště autora/autorů:   

 

             

Souhlasím/e s tím, aby pro konferenční/projektové účely (vydání tištěného sborníku, DVD 

sborníku nebo zveřejnění na webovém portálu projektu VZKAS, Katedry psychologie FF UP)  

byl  můj/náš  příspěvek  v české  verzi  spolu  s citacemi a dalšími náležitostmi (abstrakta atd.) 

ZVEŘEJNĚN. Prohlašuji, že jsem/jsme tento odborný článek vypracoval/i samostatně a 

všechny použité prameny jsem/jsme řádně citoval/i a uvedl/i. 

   

Datum a podpis autora/autorů. 

 

 

 

 

 

 

 

 


