Pokyny: formální prezentace příspěvku
Při psaní příspěvku prosím dodržujte tyto pokyny:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

Příspěvky zasílejte ve formátu .rtf (rich text format) nebo .doc (Microsoft Word).
Rozsah příspěvku je stanoven na 10 – 15 normostran (1.800 znaků na stranu)
Stránka A4, okraje 2,5 cm z každé strany, řádkování 1,5.
Písmo Times New Roman, 12 pt.
Text průběžně stránkujte.
Poznámky číslujte průběžně a zařaďte dole na stránce v poznámce pod čarou nebo za text
stati.
Veškeré citace provádějte s přihlédnutím k obvyklému citačnímu usu (optimálně podle norem
ISO 690 a ISO 690-2).
Případné zvýraznění slov kurzívou či tučným řezem užívejte střídmě.
Tabulky, grafy a další přílohy doprovázející článek umístěte odděleně, na konec textu a v
textu samotném na ně odkazujte.
Složitější odkazy na internetové zdroje (např. www.websee.comeniusprint.cz/sources/ads9123_PPZ_editorial.pdf) nahraďte pouhým uvedením názvu webové stránky
(www.comeniusprint.cz).
Nutné je přehledné členění do odstavců a kapitol, doplněných případně o mezititulky,
odpovídající standardní struktuře vědecké práce v oboru právo. Obecně půjde z hlediska
ideového o úvod, souhrn, analyticko-syntetické části, diskuse, závěr, přehled literatury. Z
hlediska technického dodržujte tuto strukturu příspěvku
1)
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11)
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název v jazyce příspěvku, 16 pt, tučné
volný řádek
název v angličtině, pokud se nejedná o jazyk příspěvku, 16 pt, tučné
volný řádek
jméno, příjmení a tituly autora
volný řádek
abstrakt v jazyce příspěvku,
klíčová slova v jazyce příspěvku,
volný řádek,
abstrakt v angličtině nebo francouzštině (v rozsahu cca ¾ normostrany, s výstižnou
charakteristikou obsahu článku), abstrakt lze zaslat pouze v češtině, resp.
slovenštině: překlad v takovém případě zajistí vydavatel,
klíčová slova v angličtině nebo francouzštině,
text příspěvku; použijte pouze dvě úrovně nadpisů: 1. úroveň: 14 pt, tučně, 2.
úroveň: 12 pt, tučně,
kontaktní adresu a spojení na autora, včetně poštovní a e-mailové adresy,
údaje o vzniku a původu článku, tedy například druh a číslo grantu, formu a způsob
výzkumu a podobně či jinou charakteristiku původu příspěvku.

