
Formální způsob úpravy textu v časopise Slavia 
 

• text psaný pomocí Unicode, písmo Times New Roman nebo Calibri, velikost 12, 
textový editor Word (formáty dokumentu doc, docx, případně rtf); zaslat též identickou 
verzi ve formátu pdf. 

• název článku (velikost písma 14) lze doplnit odkazem na projekt či grant v poznámce 
pod čarou (pomocí znaku *). 

Schéma:  
Staroslověnské termíny pro eucharistii* 

Zoe Hauptová (Praha) 
 

*Příspěvek vznikl v rámci grantu č. 12 „SJS....“ /jako součást projektu ... 

 
• V rubrikách „Články“, „Materiály a diskuse“ je nutné uvést anglicky název příspěvku, 

anglicky psaný abstrakt v rozsahu maximálně 20 řádků a minimálně 3 klíčová slova 
v angličtině. 

• V rubrikách „Kritiky a referáty“ a „Zprávy“ je nutné uvést ISBN, případně ISSN 
recenzovaných publikací. 

• odkazy na odbornou literaturu v textu všech rubrik pomocí tzv. harvardského systému, 
údaje vždy v kulatých závorkách např. (Horák 1950, 250–251); U odkazů na více 
bibliografických položek takto: (Horák 1950, 250–251; Weingart 1938, 4). 

• Poznámky pod čarou jsou určeny pro výklad, ne pro uvádění odkazů na literaturu. 
• Seznam odborné literatury v abecedním soupise vždy na konci studie, je možné vyčlenit 

zvlášť „Památky/rukopisy/prameny“ od odborné „Literatury“. 
• Za oddílem „Literatura“ uvést autora textu, jeho domicil a e-mail. Pro tyto údaje je 

možné užít také azbuku/cyrilicí nebo standardizovanou transkripci do latinky. 
Schéma: 
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.      jméno a příjmení 
etymologické oddělení, Brno       e-mail 
nebo 
Filozofická fakulta, Univerzita Karlova     jméno a příjmení 
Praha          e-mail 
 

Zásady citování odborné literatury v seznamu literatury 
 
• seznam literatury je uveden na konci příspěvku, autoři jsou uváděni v abecedním 

pořádku – více položek jednoho autora je řazeno chronologicky, pro více příspěvků 
z téhož roku se za letopočet připojují v abecedním pořádku písmena z latinky (a, b, c …). 

Dolanský 1972a: DOLANSKÝ, J.: xxx  // Pozn.: pro formu „DOLANSKÝ“  užít ve Wordu 
Dolanský 1972b: DOLANSKÝ, J.: xxx // vždy funkci „Písmo“ → „Kapitálky“!!!  
• bibliografické záznamy uvádět v jazyce originálu (v cyrilici/azbuce, alfabetě). 
Afanasyeva 2004: АФАНАСЬЕВА, Т. И.: Славянская литургия Преждеосвященных Даров. 

Санкт–Петербург 2004. 
Gkoranis 2013: ΓΚΟΡΑΝΗΣ, Π.: Παλαιοσλαβικες µεταφρασεις του εργου του Ιωαννη 

Χρυσοστοµου. Σερβικα χειρογραφα – φιλολογικες και θεολογικες προσεγγισεις. 
Θεσσαλονικη 2013. 

 



• pro často citované slovníky, příručky a prameny je možno zavést zkratku 
ŘSI I: Řecko-staroslověnský index. Tomus I. Bláhová, E. [red.] et al. Praha 2014. 
ССРЯ: Словарь синонимов русского языка. Бабенко, Л. Г. [red.]. Москва 2011. 
• Povinné zkratky v bibliografických záznamech: 
[ed.] – editor      // [edd.] – editoři 
[red.] – redaktor, redaktoři 
et al. – et alii 
[cit.] – citováno dne 
[trad.] – překlad 
 

Způsob citace knihy, kapitoly v knize či sborníku 
 
Machek 1968: MACHEK, V.: Etymologický slovník jazyka českého. Praha 1968. 
Sept: RAHLFS, A.: Septuaginta, id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX intepretes, I.–II. 

Stuttgart 1934. 
Dolanský 1972: DOLANSKÝ, J.: „Imperatrix“ Iva Vojnoviće a romantické tradice Jul. 

Słowackého. In: Śliziński, J. [ed.]: Polsko–jugosłowiańskie stosunki literackie. Tom 
studiów. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1972, 165–178. 

Князев – Недялков 1985: КНЯЗЕВ, Ю. П. – НЕДЯЛКОВ, В. П.: Рефлексивные конструкции 
в славянских языках. In: Рефлексивные глаголы в индоевропейских языках. 
Калинин 1985, 20–39. 

• Citace vícesvazkového slovníku 
SJS I–IV: Slovník jazyka staroslověnského, I.–IV. Kurz, J. – Hauptová, J. [red.] et al. Praha 

1966, 1973, 1982, 1997. 
 

Způsob citace studie v časopise 
 
• Průběžná paginace ročníku 
MacRobert 2013: MACROBERT, C. M.: The Competing Use of Perfect and Aorist Tenses in 

Old Church Slavonic. Slavia 82, 2013, 387–407. 
• Časopis se samostatným paginováním sešitů ročníku 
Daiber 2015: DAIBER, T.: Roman or Byzantine Liturgy? Theological Terminology in the Vita 

Methodii. Palaeobulgarica 39, 2015, 2, 21–47. 
• Časopis bez uvedení čísla ročníku 
Skorvid 2014: СКОРВИД, С. С.: Чешские переселенческие говоры на Северном Кавказе и 

в Западной Сибири. Славяноведение, 2014, 1, 44–58. 
 

Citace internetového či elektronického zdroje (DVD, CD apod.) 
 
IJC: Internetová jazyková příručka (2008–2014) [on-line]. <http://prirucka.ujc.cas.cz> [cit. 

15-01-2015]. 
VW: Vokabulář webový [on-line]. <http://vokabular.ujc.cas.cz> [cit. 15-01-2015]. 
Sádlíková 2004: SÁDLÍKOVÁ , M. et al.: Rusko-český slovník. Voznice 2004 [CD]. 
 


