
 
 

Požadavky na formát příspěvku  

Termín odeslání finálního příspěvku. 30. 6. 2019 

1. Pokyny k příspěvku  

Soubor s konferenčním příspěvkem a českým a anglickým abstraktem nazvěte prispevek prijmeni 

(bez diakritiky, např. prispevek_novak.doc) a odešlete do 16. 6. 2019 na emailovou adresu 

konference2019@vso-praha.eu.  Dovolujeme si Vás upozornit, že nedodržení termínů může mít za 

následek nezveřejnění Vašeho příspěvku v recenzovaném elektronickém sborníku příspěvků 

opatřeném ISBN. Recenzovaný příspěvek otiskneme na CD i v případě, že se nebudete moci 

konference zúčastnit. Pokud nedodržíte požadavky na formát textu, může Vám být příspěvek vrácen 

k upravení. Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci.   

2. Technické požadavky  

2.1 Formátování  

Své příspěvky pište v textovém editoru Microsoft Word. Používejte písmo Times New Roman, velikost 

12, pro název velikost 14 tučně, řádkování 1 (jednoduché). Pište text plynule, bez odsazování, 

centrování, text zarovnávejte pouze do bloku, odstavce odsazujte klávesou Enter.   

Nadpisy kapitol pište tučně na samostatný řádek, nevkládejte mezeru. Nepoužívejte dělení slov, ale 

používejte např. automatické číslování výčtů, poznámek, seznamů apod.  Doporučujeme nevyužívat 

podtržení textu, protože není graficky a prakticky vhodné.  Po neslabičných prepozicích a spojkách 

„a“, „i“, používejte neoddělitelnou mezeru, kterou vložíte stisknutím kláves Ctrl+Shift+Mezerník.  

2.2 Struktura  

Název příspěvku: ve dvou jazycích (čeština/slovenština a angličtina), tučně, velikost 14 

Jméno autora/autorů: jméno a příjmení (bez titulů)  

Abstrakt: max. 250–350 znaků  

Klíčová slova: 3‒6 slov, seřadit abecedně, oddělovat čárkou, nepoužívat zkratky  

Abstract:  

Key words:  

Abstrakt a klíčová slova uvádějte v českém (slovenském) jazyce a v anglickém jazyce (v případě 

anglického příspěvku jsou druhý abstrakt a klíčová slova v českém jazyce).  

Medailonek autora / medailonky autorů: max. 200 znaků  

2.3 Citace a bibliografie  

Seznam literatury uvádějte na konci příspěvku. Seznam se nečísluje, pokud je uvedeno více položek 

téhož autora, řadí se chronologicky. Citovanou a uváděnou literaturu uveďte za textem (a za 

poznámkami) v souladu s normou ČSN ISO 690 (010197). Neuvádějte ISBN. Je možné dodat další 

údaje (překladatel, vydání, reprint atd.), pokud jsou tyto údaje relevantní.   

Citované pasáže dávejte do uvozovek (českých, viz níže). Uvádíte-li v textu citované dílo, jeho název 

vyznačíte kurzívou. 



 
Vzory: Citace (odkazy) v textu:  

Odkazujte příjmením autora, rokem vydání díla a stránkovým údajem, to vše v závorkách: (Komárek, 

1973, s. 56). Pokud jsou tři a více autoři, uvádí se pouze první autor a „et al.“.  V případě sekundární 

citace uvádějte v textu (Williamsová, 2015, citováno podle Ježek, 2017, s. 8) a v bibliografii uvádějte 

oba zdroje samostatně.  

Kapitolu v monografii citujte podle vzoru na https://sites.google.com/site/novaiso690/schema-a-

priklady/prispevky-v-monografiich---kapitoly 

Např. JOHNOVÁ, Radka. Segmentace firem a organizací. In: Marketing kulturního dědictví a 

umění. Praha: Grada, 2008, s. 85-87.  

Odkaz na elektronické zdroje:  

 Ikaros: Elektronický Časopis o Informační Společnosti [online]. Praha: Ikaros, 1997- [cit. 27.6.2011]. 

ISSN 1212-5075. Dostupné z: https://www.ikaros.cz/ 

Tabulky a grafy číslujte a v textu na ně musí být uvedeny odkazy. Název tabulky (Tab. 1) nebo grafu 

(Obr. 1) je tučným písmem, velikosti 10, bez podtržení. Za názvem musí být uveden zdroj, ze kterého 

autor data čerpal, v případě vlastního zdroje se neuvádí. Údaje v tabulkách jsou uvedeny velikostí 

písma 10–11.  

 Citační norma viz http://www.iso690.zcu.cz/ - (Nepoužívejte harvardský systém, viz odlišnosti 

v řazení informací v závěrečné bibliografii. 

2.4 Problematické oblasti:  

Při psaní v textových editorech se autoři zpravidla dopouštějí určitých chyb, na které bychom rádi 

upozornili spolu s vysvětlením, jak se jich vyvarovat. – Před interpunkčními znaménky (např. tečka) 

nepište mezeru. – Za interpunkčními znaménky (např. čárka, tečka) pište mezeru. – Používejte kulaté 

závorky (), nikoli lomítka //. – Rozlišujte procenta a procentní: 1 % = jedno procento, 1% = 

jednoprocentní. – Rozlišujte spojovník - (bude-li, česko-německý) a pomlčku – (1960–1972). – Pro 

pomlčku lze v editoru Word užít kombinaci kláves CTRL a znak mínus na numerické klávesnici. – 

Užívejte jen české uvozovky, tj. „tyto“, žádné jiné.  

3. Obsahové požadavky  

O zařazení příspěvku do sborníku rozhoduje recenzent, a to na základě níže uvedených kritérií. 

Příspěvek musí reflektovat nejnovější odbornou literaturu k danému tématu a bere v potaz současný 

stav bádání v dané oblasti. Musí se jednat o původní, nikde jinde nepublikovaný příspěvek (autoři 

dodržují publikační etické standardy). Příspěvek by měl přinášet nové a/nebo užitečné poznatky k 

tématu, nemělo by se jednat pouze o kompilát z různých zdrojů. Příspěvek musí dodržovat jednotnou 

citační normu, citované úseky musí být řádně označeny. V případě výzkumu má text podobu 

výzkumné zprávy, ve které je popsána metodologie výzkumu, výsledky a jejich interpretace a závěr. 

Příspěvek používá jednotně odbornou terminologii 
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