
Studie a texty ETF

Instrukce pro autory článků – náležitosti rukopisů

1. Rukopis musí mít tyto náležitosti (v uvedeném pořadí):

Titul článku (název)
případně též Podtitul článku

Jméno a příjmení autora
(ORCID autora, pokud existuje)

Titul článku v angličtině
případně též Podtitul článku v angličtině

Abstrakt článku v angličtině (cca 800–1000 znaků)
Klíčová slova v angličtině (keywords; 1–2 disciplína, specializace + asi 5–8 klíčových termínů)

Text článku

2. Podrobnější pokyny k úpravě vlastního textu článku:

 rozsah textu článku: max. 30 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou
 text článku přiměřeně členit do odstavců
 článek je vhodné členit na dílčí části označené nadpisem; tyto nadpisy se užívají pouze 

v jednom grafickém stylu a jsou číslovány (např. 1. Nadpis první části); hierarchizované 
členění je možné vyjádřit číselným kódováním (např.: 1.1 Nadpis první dílčí součásti 
v rámci první části).

 Dle povahy textu je v závěru možné (není nutné) uvést celkový (strukturovaný) soupis užité 
literatury.

3. Styly a grafická úprava

 V rukopisu užívejte výchozí styl odstavce (font Times New Roman, 12 pt). 
 Nikdy neužívejte tučné písmo (tučné/bold).
 V průběžném textu užívejte pro zdůraznění kurzívu (kurzíva/italics), stejně tak pro cizí 

termíny. 
 Citace se neuvádějí kurzívou, nýbrž se vyznačují uvozovkami.
 Slova či citáty v řečtině a hebrejštině uvádějte příslušnou abecedou, buď fontem Times New

Roman nebo fonty SBL Greek / SBL Hebrew (ke stažení: 
https://www.sbl-site.org/educational/biblicalfonts.aspx).

 Patové poznámky standardním stylem editoru (Poznámky pod čarou; font Times New 
Roman, 10 pt). 

 V první patové poznámce (vázané na název článku) je vhodné uvést afiliaci článku k 
příslušnému programu či projektu, v jehož rámci článek vznikl (viz příklad v příloze).

 Hierarchie uvozovek: „citát ‚vložený citátek‘ pokračování základního citátu“.
 Hierarchie závorek: v textu (nejprve kulaté … pak [hranaté] … a zpět) pokračování textu. 
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 Rozlišujte pomlčku a spojovník:
Pomlčka: data, odkazy na biblické texty, čísla stránek etc.: 1997–2003; Ex 3,5–10, 2–19; 
otevírací doba 8–16 h; přátelské utkání Zbraslav – Dobříš.
Spojovník: pouze složená slova a termíny: technicko-ekonomický; modro-zelený, Frýdek-
Místek; víš-li, říkám-li, mohl-li; dvou- až třílůžkový pokoj.
Pozor na kombinace těchto případů, např.: přátelské utkání Praha-Zbraslav – Dobříš.

4. Styl bibliografických údajů

Bibliografické údaje se uvádějí v patových poznámkách při prvním výskytu plnou citací (viz níže; 
ISBN a další popisné údaje se neuvádějí), při každém dalším odkazu jen citace zkrácená (viz níže). 

4.1 Kniha, sborník, edice (plná citace)

Pavel Filipi, Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví, Brno: CDK, 
42012.
Mirek Čejka – Dušan Šlosar – Jana Nechutová, Gramatika česká Jana Blahoslava, Brno: 
Masarykova univerzita, 1991.
Michal Svatoš (ed.), Scientia nobilitat. Sborník prací k poctě Františka Kavky, Praha: Karolinum, 
1998.
Stanley Hauerwas – Samuel Wells (eds.), The Blackwell Companion to Christian Ethics, Malden, 
Mass.: Blackwell Publ., 22011.
Jakub Bílek, Jan Augusta v letech samoty, F. Bednář (ed.), Praha: Jan Laichter, 1942.

4.2 Článek ve sborníku, popř. kapitola v knize (plná citace)

Eliška Baťová, Augustovo Registrum aneb Zpráva, co se kdy a o čem čísti má a jeho kontext, in: P. 
Hlaváček (ed.), O Felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace, Praha: FF UK, 2013, 195–213.

4.3 Článek v periodiku (plná citace)

Petr Macek, Evangelíci v Třetí říši, Teologická reflexe 24/2 (2018), 99–124.
Jiří Just, Internace Jana Augusty na Křivoklátu jako příklad konfesního násilí a problém její 
interpretace, Folia historica Bohemica 30 (2015), 33–46.

4.4 Opakované citace

Příjmení, Zkrácený název díla (první dvě tři smysluplná slova), stránka.
Filipi, Křesťanstvo, 58.
Čejka – Šlosar – Nechutová, Gramatika česká Jana Blahoslava, 11.
Svatoš (ed.), Scientia nobilitat, 15.
Hauerwas – Wells (eds.), The Blackwell Companion, 241.
Macek, Evangelíci v Třetí říši, 100.
Just, Internace Jana Augusty, 37.

4.5 Elektronické zdroje

Jméno tvůrce, název: podnázev [typ nosiče], [datum citování], dostupnost.
Infogram: portál pro podporu informační gramotnosti [online], [cit. 30.11.2017], 
dostupné z: http://www.infogram.cz.
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Příloha:

 vzor rukopisu článku se všemi náležitostmi a styly odstavců
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