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Pokyny pro autory příspěvků:
Redakce přijímá původní příspěvky z oblasti literární vědy a její přesahů, které dosud nebyly
jinde publikovány (pokud to není přímo v textu uvedeno jinak). Studie jsou přijímány v
slovenštině, češtině, polštině, ruštině, ev. maďarštině a angličtině, po domluvě i v dalších
světových jazycích.
Studie musí být opatřeny anglickým abstraktem a klíčovými slovy, které se uvádí před studií.
Příspěvky jsou přijímány pouze v elektronické formě v textovém editoru Word ve standardní
úpravě (formát stránky A4, okraje stránky 2,5 cm, písmo Times New Roman, velikost písma
12 bodů, řádkování 1,5).
V textu článku se na literaturu odkazuje pomocí zkráceného systému:
(PŘÍJMĚNÍ, rok, číslo strany) – např. (GUNIŠOVÁ, 2016, s. 2)
Poznámky pod čarou používejte pouze pro doplňující informace nebo digrese, nikoliv
pro bibliografii.
Seznam literatury se uvádí na konci příspěvku, nečísluje se a je řazen abecedně, prosíme
uvádět ve tvaru:
monografie: PŘÍJMENÍ, J. Název knihy. Místo vydání: Vydavatelství. Rok vydání.
Např.:
ZUBKO, P. Kňaz nie každodenný. Jonáš Záborský v službe Košickej diecézy. Bratislava:
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. 2013.
článek v časopise: PŘÍJMENÍ, J. Název článku. Název časopisu X (ročník). Č. Y. Rok
vydání, s. stránkový–rozsah.
Např.:
POSPÍŠIL, I. Kulturní zápisník. Literatura a citlivost (F. Kautman). Univerzitní noviny XII.
Č. 2. 2011, s. 51–54.
příspěvek ve sborníku: PŘÍJMENÍ, J. Název příspěvku. In: EDITOR, E. (ed.) Název
sborníku. Místo vydání. Vydavatelství. Rok vydání, s. stránkový–rozsah.

Např.:
POSPÍŠIL, I. Dílo Františka Kautmana jako metodologické přemostění. In: LORENCOVÁ, I.
– NOVOTNÝ, M. (eds) Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Práce z
techniky a přírodních věd. Praha: Národní technické muzeum. 2011, s. 341–347.
Ostatní online materiály se citují jako monografie či článek, vždy s uvedením data
posledního přístupu (např. PŘÍJMENÍ, J. Název článku. Název časopisu. Ročník. Číslo.
[online]. [cit. DD.MM.RRRR]. Dostupné na: url.)
Např.:
POSPÍŠIL, I. Franz Kafka a Julie Wohryzková: neznámý dopis. Proudy. Č. 1. [online]. [cit.
25.11.2016]. Dostupné na:
<http://www.phil.muni.cz/journal/proudy/filologie/recenze/2010/1/Kafka-a-Wohryzkovaneznamy-dopis.php.
Prosíme nepoužívat kurzívu.
Rozsah studií je 18 000 – 36 000 znaků i s mezerami. Rozsah jiných článků bude
individuálně stanoven po domluvě s redakcí.
Příspěvky jsou uveřejňovány v jednotlivých oddílech časopisu.
Příspěvky v oddílu „Studie“ procházejí anonymním recenzním řízením.
Redakce si vyhrazuje právo jazykové úpravy všech textů.
Prosíme autory, aby na konci článku vždy uváděli své plné jméno s tituly, funkci a název
instituce, v níž působí a stručný medailon o své osobě a aktuálním výzkumu.
Např.:
Mgr. Galina Prokudina studuje ruský jazyk na Ústavu slavistiky Masarykovy univerzity.
Tématem její disertační práce je Koncept "válka" v ruském a českém kognitivním obrazu
světa. Rovněž vyučuje na Filozofické fakultě MU Ruštinu pro neruštináře III a IV.
Kontakt: 387169@mail.muni.cz
Příspěvky zasílejte elektronickou poštou na adresu redakce:
Mgr. Eliška Gunišová (výkonná redaktorka)
e-mail: egunisova@gmail.com
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