
Pokyny pro autory Slovanského přehledu 
 

V zájmu plynulého průběhu redakčních prací Vás redakce žádá o dodržování níže uvedených 

zásad:  

 

Způsob odevzdávání rukopisů:  

Příspěvky odevzdávejte zásadně e-mailem na adresu redakce slovanskyprehled@hiu.cas.cz, 

případně na CD zpracované v textovém editoru Word 2000 a vyšších verzích. (Výjimečně nám je 

můžete zaslat poštou na adresu: Redakce Slovanského přehledu, Historický ústav AV ČR, v. v. i., 

Prosecká 76, 190 00, Praha 9.)  

 

Technické požadavky pro zasílané příspěvky:  

- použité písmo: Times New Roman  

- velikost: 12  

- zarovnání: vlevo  

- řádkování: 1,5  

- poznámkový aparát: umístěný pod čarou, písmo Times New Roman, velikost 10, řádkování 1,5  

- poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů „vložit“ a „poznámka pod čarou“, aby se čísla  

   poznámek v textu i pod čarou automaticky zařadila v podobě horního indexu  

- poznámky vkládejte za interpunkci  

- nepoužívat automatické úpravy textu (dělení slov, generování obsahu, živá záhlaví, styly,  

  vkládání obrázků apod.)  

- mezi slovy a za interpunkcí (i v datech, jménech a zkratkách) pouze mezery o jednom úhozu  

- odsazení odstavce tabelátorem (nikoli pomocí mezer)  

- klávesnici „enter“ používejte jen na konci odstavce, nikoli na konci řádku  

 

Vybavení příspěvku:  

Vzhledem k tomu, že byl časopis Slovanský přehled zařazen do Seznamu recenzovaných neim-

paktovaných periodik vydávaných v České republice, musí mít všechny příspěvky na začátku 

stručný abstrakt o maximální délce 1200 znaků včetně mezer. V abstraktu je třeba výstižně 

charakterizovat obsah, metody a výsledky předkládané práce. Na konci textu musí být při-loženo 

ještě resumé, stručně shrnující obsah textu, o maximální délce 1800 znaků včetně mezer. Dále je 

nutné připojit alespoň tři klíčová slova. Abstrakt a klíčová slova jsou určena mj. pro 

mezinárodní databázi CEJSH (The Central European Journal of Social Science and Humanities) 

– http://cejsh.icm.edu.pl, kde jsou abstrakty článků publikovaných ve Slovanském přehledu 

pravidelně umisťovány od roku 2009. Tyto texty dodejte v českém jazyce, jejich překlad do 

angličtiny zajistí redakce.  

 

Formální požadavky k obrazové části:  

Obrazové přílohy zasílejte v požadované tiskové kvalitě, tj. 300 dpi při formátu A5 (půlstrany) / 

A4 (celé strany), perokresby 600 dpi. Rozlišení volte s ohledem na případné ořezávání, 

zvětšování apod. Přílohy dodávejte ve formátu .tif nebo .jpg. Neodevzdávejte obrázky vložené 

do Wordu nebo Powerpointu. V případě formátu v pdf jsou použitelná pouze tisková data 

(rozlišení v dpi bodech, 2400 dpi nebo 1200 dpi). Obrazové přílohy je třeba přehledně označit, 

aby bylo zřejmé, na které místo v textu budou zařazeny, a také naznačit v samotné studii, kam má 

být příloha umístěna.  



Grafy je nutné dodat ve zdrojových datech (např. Excel). Totéž platí pro schémata a jakékoli 

obrázky s texty (např. z programů Corel, Illustrator aj.). Text musí být editovatelný, tzn. že bude 

možné jej korigovat. Dodávejte však vždy definitivní podobu příloh, v nichž nebudou zásahy 

nutné.  

U vytištěných fotografií je třeba zaznačit, zda se mají oříznout, případně v jakých místech a jak 

má být fotografie velká (na půl strany nebo na celou).  

Umístěný grafů, obrazového materiálu a tabulek do textu konzultujte předem s redakcí.  

 

Rozsah a jazyk příspěvků:  

Redakce doporučuje, aby rozsah studií a článků, včetně poznámkového aparátu nepřesáhl 25 

stran (v souladu s výše stanovenými požadavky). U recenzí bývá obvyklý rozsah 3–5 stran, 

zprávy přijímáme v rozsahu 1–2 strany. U recenzí a zpráv uveďte na konci bibliografického 

záznamu i ISBN, resp. ISSN publikací.  

Příspěvky do Slovanského přehledu se přijímají napsané v češtině, slovenštině a také v angličtině 

kvalitní úrovně. Prosíme autory, kteří by chtěli publikovat svůj text v anglickém jazyce a přitom 

nepocházejí z anglicky mluvících zemí, aby si příspěvek nechali před odevzdáním zkontrolovat a 

upravit anglickým rodilým mluvčím!  

Texty dodané v jiných jazycích v časopise neotiskujeme. Případné překlady do češtiny či 

angličtiny si musí zajistit autoři sami a na vlastní náklady.  

Azbuku či cyrilici užívejte v textech a poznámkách jen výjimečně, nanejvýše u názvů 

historiografických a literárních děl, názvů periodik a – pokud je to nezbytné z důvodů zdůraznění 

přesnosti či specifik originálu – v rámci drobných citátů. (Vhodné je však tyto cizojazyčné citáty 

zároveň doplnit českým překladem v závorce.) Přepis azbuky do latinky provádějte podle 

pravidel českého pravopisu. 

 

Psaní čísel, časových údajů a jmen osob:  

V textu rozepisujte slovy čísla od jedné do deseti, dále celé desítky (např. dvacet) a stovky (např. 

dvě stě); tisíce a miliony uvádějte takto: pět tisíc, třicet tisíc, 76 tisíc, 839 tisíc, čtyři miliony, 635 

milionů atd. Ostatní celá čísla pište číslicemi bez teček a čárek; desetinná čísla s čárkou. Míry 

neuvádějte zkratkami, ale celým slovem (v litrech, metrech, kilometrech, hektarech, metrických 

centech atd.). Výjimkou může být jen zkratka km2 (kilometr čtvereční).  

Uvozovky používejte v následující podobě: „historické období“. Po počáteční a před závěrečnou 

závorkou nedělejte odklep, podobně v rozmezí letopočtů nedělejte odklepy u pomlčky. Vzory: 

(historické období), 1230–1253. Slova rok a století nezkracujte, např. 19. století, v roce 1932, 

nikoliv 19. stol. či v r. 1932. Desetiletí můžete psát číslicí, např. 20. léta. Měsíce pište v hlavním 

textu raději slovem: 15. března, nikoliv 15.3. V textu nepoužívejte kurzívu, je určena pouze pro 

názvy prací, případně periodik.  

V textu uváděná jména významných osobností pište při prvním výskytu v plném znění, tj. celé 

křestní jméno a příjmení. Doporučujeme do závorky uvést i biografické údaje.  

 

Způsob citací v poznámkách:  

Citace biografických údajů v poznámkách uvádějte podle níže uvedených vzorů, včetně dodržení 

uvedené interpunkce (při první citaci uvádějte vždy také křestní jméno autora v plném znění, u 

ruských jmen uveďte a rozepište křestní jméno a jméno po otci).  

 

Monografie – vzory:  

Jaroslav BRADÁČ, Černohorská armáda, Praha 1912, s. 5.  



 

Při bezprostředním opakování místo výrazu „Tamtéž“ používejte Ibidem.  

Místo výrazů TÝŽ, TÁŽ, TITÍŽ užívaných při po sobě se opakujících jménech autorů používejte 

latinských výrazů Idem, Eadem, Eosdem.  

 

Juraj KRIŽANIĆ, Politika, Moskva 1965, s. 250.  

Idem, Politika, s. 233.  

 

Zlatica ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zapomenutá elita. Českoslovenští vojenští diplomaté v letech 

1938–1945, Praha 2011, s. 8.  

Eadem, Zapomenutá elita, s. 28.  

 

Milan KUDĚLKA – Zdeněk ŠIMEČEK – Radoslav VEČERKA – Vladislav ŠŤASTNÝ, Česká 

slavistika od počátku 60. let 19. století do roku 1918, Praha 1997, s. 9–18.  

Eosdem, Česká slavistika od počátku 60. let 19. století do roku 1918, s. 25.  

 

Stať ze sborníku – vzory:  

Božidar KOVAČEK, Matice srpska, in: Libor Jan (ed.), Dějiny Moravy a Matice moravská 

(sborník příspěvků z vědecké konference konané ve dnech 24.–25. listopadu 1999 v Brně), Brno 

2000, s. 31–34.  

 

František ŠÍSTEK, Obraz Černohorců v českých cestopisech, 1897–1912, in: Mirjam Moravcová 

– David Svoboda – František Šístek (eds.), Pravda, láska a „ti na Východě“. Obrazy 

středoevropského a východoevropského prostoru z pohledu české společnosti (materiály z 

konference konané 12. listopadu 2005 na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v 

Praze), Praha 2006, s. 135–154.  

 

Stať z časopisu – vzor:  

Vasilij MELIK, Slovensko narodno gibanje v času taborov, Zgodovinski časopis 23, 1969, č. 1, s. 

75–88.  

 

Stať z denního tisku – vzor:  

Josef ŠAFAŘÍK, Zrada programem, Svobodné slovo, 6. 6. 1950.  

 

Edice dokumentů – vzor:  

Československá zahraniční politika v roce 1937, sv. II, Jindřich Dejmek (ed.), Praha 2008, 

dokument č. 391, s. 143.  

Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně (1940–1941), sv. I, Jan Němeček – Ivan 

Šťovíček – Helena Nováčková – Jan Kuklík (eds.), Praha 2008, 38. schůze 21. listopadu 1941, s. 733.  

 

 

Zkrácená citace: 

Při opakovaném citování uvádějte jméno iniciálou, příjmení kapitálkami a následně pouze název, 

který v případě, že je velmi dlouhý, může být zkrácen na několik prvních slov. 

Vzor: 

J. BRADÁČ, Černohorská armáda, s. 82. 

 



Internetové odkazy – vzor:  

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, Saopštenje: Preliminarni rezultati Popisa 

stanovništva, domićinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013, Sarajevo 2013. Dostupné na: 

http://www.bhas.ba/obavjestenja/Preliminarni_rezultati_bos.pdf, 5. 12. 2013.  

 

Je nezbytné uvést datum posledního zhlédnutí internetového zdroje! 

 

Archivní materiál – vzor:  

Při citacích archivního materiálu je třeba uvést název a místo archivu, název fondu a bližší určení 

pramene – vzor:  

Archiv ústavu T. G. Masaryka v Praze, fond Benešův archiv, část Jugoslávie, karton 310, dopis 

S. Pribićeviće E. Benešovi z 27. 7. 1930.  

 

 

Záznam rozhovoru s pamětníkem – vzor:  

Záznam rozhovoru Jana Nováka s Josefem Šmídem dne 30. 2. 2010. 

 

 

 

Při první citaci z archivního materiálu uvádějte vždy úplný název archivu a v závorce pak 

oficiální zkratku archivu pro případ opakované citace. Pokud citujete archivní dokumenty z 

vydaných edic, v nichž jsou dokumenty očíslovány, je třeba uvést název edice, číslo dokumentu a 

jeho stránkové vymezení – vzor:  

Politické programy českých národních stran 1860–1890, č. 21, Palackého idea státu rakouského, 

s. 83–105.  

U zahraničních publikací uvádějte místo vydání tak, jak je uvedeno v tiráži: Paris, Wien, 

Prag, nikoli Paříž, Vídeň, Praha. Pokud není uvedeno místo vydání, pak užijte zkratku: s. l. (sine 

loco), pokud není uveden rok: s. a. (sine anno).  

Zkratkou pro označení strany nebo stran je s., ročníky časopisů a sborníků (ročenek) se 

uvádějí arabskými číslicemi, díly vícesvazkových publikací a edic římskými číslicemi.  

Srovnej zkracujte na srov. (nepoužívejte viz.)  

 

Je třeba, aby způsob citací a zkracování byl v celém rukopise jednotný!  

 

Redakce děkuje za dodržování těchto zásad  

 

Upozornění redakce:  

Jak již bylo uvedeno, počínaje rokem 2009 jsou uveřejňovány abstrakty článků publikovaných v 

časopise Slovanský přehled v databázi The Central European Journal of Social Science and 

Humanities (CEJSH) – http://cejsh.icm.edu.pl. Autoři publikovaných statí souhlasí se 

zveřejněním jména, adresy zaměstnavatele, e-mailu a anglického abstraktu v této databázi. V 

opačném případě redakce prosí o sdělení nesouhlasu.  

 

Slovanský přehled je též registrován v mezinárodní databázi European Reference Index for the 

Humanities (ERIH PLUS). 


