Pravidla pro úprava textů do sborníku z mezinárodní vědecké konference
Slovanská lexikografie počátkem 21. století
Termín odevzdání: 31. 5. 2016
Prosíme o zaslání publikací na e-mail: slovlex2016@slu.cas.cz
Rozsah příspěvku by neměl přesahovat 10 NS (18 000 znaků včetně mezer).
*Rozsah plenárního příspěvku by neměl přesahovat 15 NS (27 000 znaků včetně mezer).
Při úpravě textu dodržujte, prosím, tato formální pravidla:
 Text prosíme upravit v editoru MS Word 2003–2010, písmo Times New Roman
 Název: velikost 14, tučně, vycentrováno na střed.
 Pod ním jméno a příjmení autora, název instituce a stát, kontaktní email - velikost 12,
netučně, vycentrováno na střed.
 Následuje abstrakt v anglickém jazyce (400 – 800 znaků včetně mezer), velikost písma
10, netučně, vycentrováno na střed.
 Klíčová slova (3 až 6 slov) v anglickém jazyce, velikost písma 10, netučně, vycentrováno
na střed.
 Písmo textu článku: Normální, velikost 12, řádkování 1,5, zarovnání: do bloku, nový
odstavec: 1,25 cm od levého okraje.
 V textu se ke konkrétní práci a straně odkazuje podle vzoru: (Uhlířová 2011: 7).
 Citáty se uvádějí v originálu a jejich překlad se uvádí v poznámce pod čarou.
 Vlastní vsuvky do citátů se označují autorskou iniciálou uvedenou v hranatých závorkách,
tj. [X. Y.].
 Důležité pojmy a výrazy mohou být zviditelněny tučným písmem a lze tak označit i
podkapitoly.
 Příklady jsou psány kurzívou.
 V textech se používají uvozovky „“, při vysvětlení významu jednoduché uvozovky ‚‘.
 Pro rozmezí let, stran apod. se užívá –.
 V příspěvku zavádíme poznámkový aparát pod čarou (pomocí příkazu Vložit – Poznámka
pod čarou), poznámky jsou číslovány průběžně.
 Písmo poznámek pod čarou: velikost 10, netučné; zarovnání: do bloku, řádkování:
jednoduché.
 Odkazy k literatuře: seznam použité literatury prosíme zařadit na konec příspěvku (nikoli
do poznámek pod čarou) a nechat jeden prázdný řádek mezi publikacemi v latince a
v cyrilici. Jednotlivé položky v seznamu literatury by měly být uvedeny v následující
podobě (písmo: Normální, velikost 12).
 Pro souborná díla ve vědeckých publikacích tradičně označovaná zkratkami (např. SSJČ
1 apod.), se v seznamu literatury uvádí: SSJČ 1: Slovník spisovného jazyka českého, Díl 1
(A–M). Havránek a kol. Praha: ČSAV 1960.
Monografie:
Bosák et al. 1989: Bosák, J. et al. Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Bratislava:
Veda.
Filipec – Čermák 1985: Filipec, J.– Čermák, F. Česká lexikologie. Praha: Academia.
Кубрякова 1981: Кубрякова, Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного

слова. Москва: Наука.
Ничева 2008: Ничева, Р. Българска граматика. Морфология. София: УИ „Св. Климент
Охридски“.
Sborník:
Bosák 1999: Bosák, J. (ed.) Internacionalizácia v súčasných slovanských jazykoch: za a proti.
Bratislava: Veda.
Článek v časopisu:
Dokulil 1956: Dokulil, M. Opravovat zvratné se, si po čárce? – Naše řeč 39, 108–113.
Ухлиржова 2011: Ухлиржова, Л. Общност и многообразие на словореда на клитиките
(Съпоставително изследване на българския и чешкия език). Част ІІІ. – Съпоставително
езикознание XXXVI, 2011, 5–16.
Článek v kolektivní monografii/ve sborníku:
Lešnerová 2002: Lešnerová, Š. Postavení příklonky se v textu Kryštofa Haranta z Polžic
„Cesta z království Českého... do Země svaté...“. In: Čeština – univerzália a specifika 4 (eds. Z.
Hladká – P. Karlík). Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 325–327.
Пашов 2008: Пашов, П. Специфика на приглаголните личноместоименни форми в
съвременния български книжовен език. В: В търсене на смисъла и инварианта (ред. Я.
Бъчваров и кол.), София: УИ „Св. Климент Охридски”, 312–325.
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Pokud má citovaná práce dva autory, uvádíme oba s pomlčkou; pokud více autorů,
uvádíme jen autora prvního a zkráceného výrazu „et al.“/„и кол.“.
Má-li jeden autor více prací v jednom roce, rozlišují se označením a, b, c/а, б, в.
Jsou-li součástí článku grafy, diagramy apod., prosíme o jejich zaslání ve zvláštních
souborech, nejlépe ve formátu .gif.
Pokud jsou v textu použity zvláštní fonty, prosíme o jejich zaslání a zároveň o zaslání
textu celé publikace ve formátu pdf.

