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Odkazy a citace
Užívejte poznámky pod čarou výhradně jako prostor ke komentování a doplňování dalších
souvisejících informací. Odkazy k parafrázím či citátům uvádějte přímo v textu v závorce: (AUTOR
ROK: STRANY). Pokud odkazujete k celému dílu, vynechte čísla stran, např. (ZICH 1932).
Příklad:
Jak poukazuje Nejedlý, Smetanovy opery sehrály klíčovou roli v utváření moderní české zpěvohry
(NEJEDLÝ 1932: 108‒112).
Pokud užíváte dva nebo více pramenů od jednoho autora se stejným vročením, odlište je písmeny,
například (ECO 1997b: 44‒49) nebo (ECO 1997a). V bibliografii pak tyto kódy uveďte:
ECO, Umberto. 1997a. Teorie sémiotiky. Př. Miroslav Procházka. Praha: Academia, 1997.
ECO, Umberto. 1997b. Jak napsat diplomovou práci. Př. Ivan Seidl. Olomouc: Votobia, 1997.
Citace kratší než čtyři řádky uvádějte přímo do textu v uvozovkách (bez kurzívy).
Příklad:
Středověké divadlo je postavené na neustálé interakci a prostorovém prolínání publika s účinkujícími.
„Neexistuje nic jako přísně oddělené hlediště a jeviště.“ (RICHTER 1994: 41) Neexistuje přísně
vymezený prostor pro divadlo/performanci, naopak můžeme sledovat neustálou teatralizaci (zejména
veřejného) prostoru (ulice, náměstí, chrámu atd.).
Citace delší než čtyři řádky uvádějte bez uvozovek oddělenou od textu, a to jednořádkovou mezerou.
Příklad:
mezera
Středověké divadlo je postavené na neustálé interakci a prostorovém prolínání publika s účinkujícími.
Neexistuje nic jako přísně oddělené hlediště a jeviště. Neexistuje přísně vymezený prostor pro
divadlo/performanci, naopak můžeme sledovat neustálou teatralizaci (zejména veřejného) prostoru
(ulice, náměstí, chrámu atd.). (RICHTER 1994: 41)
mezera
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