
Název příspěvku 

Title of paper in English 

Jméno a příjmení 

Abstrakt 

Shrnutí zásadních myšlenek vašeho příspěvku v jazyce textu příspěvku v rozsahu maximálně 

150 slov. Použijte nadpis „text“.  

Klíčová slova: Maximálně 5 klíčových slov. 

Abstract 

Abstract in English. The abstract should be no longer than 150 words. 

Keywords: no longer than 5 keywords 

JEL klasifikace: uveďte jeden (případně i více) kód klasifikace JEL  

na: http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php 

 

1 Název kapitoly první úrovně  

Pro název kapitoly první úrovně využijte „Nadpis 1“. Příspěvky je možné psát v českém, 

slovenském nebo anglickém jazyce. Pro psaní textu zvolte nadpis „text příspěvku“. 

Akceptovatelný rozsah příspěvku je 7 stran.  

1.1 Název kapitoly druhé úrovně 

Pro název kapitoly druhé úrovně využijte „Nadpis 2“.  

Citace v textu uvádějte uvedením autora a roku vydání daného zdroje s použitím kulatých 

závorek. Všechny prameny uvedeny v seznamu literatury musí být označeny v textu 

způsobem, který naleznete na této stránce: http://library.concordia.ca/help/citing/apa.php. 

Označení zdrojů pomocí poznámkou pod čarou je zakázáno. Bude vráceno autorovi 

k přepracování.  

Chcete-li využít odrážky, použijte tento způsob:  

 Odrážka 1 

 Odrážka 2 

 Odrážka 3 

 

Tabulky, grafy a obrázky 

Očíslované tabulky a obrázky vložte přímo do textu. Vyhněte se, prosím, zařazování 

fotografií. Vaše vložené tabulky a obrázky by neměly přesahovat zvolené okraje dokumentu.  

Názvy tabulek pište prosím nad tabulku, zdroj umisťujte pod tabulku, velikost písma 11, 

zarovnání na střed. 

http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php
http://library.concordia.ca/help/citing/apa.php


 

Tabulka 1: Název tabulky 

     

     

Zdroj: Sternberg (2005) 

 

U obrázku umístěte název pod obrázek a za něj zdroj, velikost písma 11, zarovnání na střed. 

 

 

 

 

 
Obrázek 1: Název obrázku. Zdroj: Sternberg (2005) 
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