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NADPIS

Maximální rozsah článku je 20 stran (formát A4) včetně závěru, použitých zdrojů a
kontaktních údajů.
Článek bude uveřejněn v černobílé podobě. Je tedy nutné používat pouze černou barvu písma
a všechny obrázky a tabulky musí být srozumitelné a dobře čitelné v jednobarevném
provedení.
Vlastní text článku je vhodné členit do kapitol. Nadpisy kapitol mohou mít maximálně dvě
úrovně a číslují se (např.: 1 NADPIS KAPITOLY, 1.1 Nadpis podkapitoly).
1.1 Nadpis podkapitoly
Tabulky a obrázky je nutné řádně označit a očíslovat (viz ukázky níže) a v textu na ně musí
být odkazy. Za tímto označením musí následovat název tabulky či obrázku a zdroj, resp.
pramen, ze kterého autor data čerpal. Tabulky a obrázky umístěné na šířku stránky jsou
nepřípustné.
Tab. č.1: Název tabulky

Zdroj anebo Pramen:
Obrázky a tabulky musí být dodány v dostatečné tiskové kvalitě. Mohou být případně dodány
zvlášť jako samostatné soubory (jpg, xls, doc). Za kvalitu odpovídá autor.

Obr. č.1: Název obrázku

Zdroj případně Pramen:
Rovnice a vzorce se označují číslem v kulaté závorce a pro jejich tvorbu je doporučeno
používat Editor rovnic nebo vložit v formátu jpg.
Bibliografické citace musí odpovídat ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2. Seznam použité
literatury musí být úplný a přesný. Na všechna díla, uvedená v seznamu použité literatury,
musí být odkaz v textu.
Citace v textu se uvádí v kulaté závorce (příjmení autora – např. Novák, rok, příp. stránka).
Přímé citace je nutné uvádět vždy kurzívou a označené uvozovkami.
Poznámky pod čarou nejsou přípustné.
Použitá literatura, příp. Použité zdroje:
[1] Novák, P., Novotný, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995
[2] …..
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