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Pokyny pro autory –  Nová  Čeština  d oma  a  ve  svět ě  

 

 

Redakce   NČDS   přijímá   příspěvky   v českém   jazyce,   které   nebyly   předtím   nikde 

publikovány a jejichž autoři jsou výhradními držiteli autorských práv. Obsahuje-li příspěvek 

materiály, na jejichž autorská práva má nárok třetí strana, redakce předpokládá, že autor 

obdržel svolení této třetí strany. 

 
Všechny odevzdané příspěvky projdou recenzním řízením, o jehož výsledku bude autor 

neprodleně informován. 

 
Autoři odpovídají za jazykovou a formální úroveň zaslaného textu. Redakce provádí 

základní jazykové a formální úpravy přijatých příspěvků, větší zásahy do textu budou 

individuálně konzultovány s autorem. 

 
Autoři nejsou oprávněni své příspěvky, které budou publikovány v NČDS, kdekoliv jinde 

 

zveřejňovat ani šířit, ať už bezplatně, nebo za poplatek. 
 

Žádáme  autory,  aby  se  řídili  níže  uvedenými  pokyny,  jinak  jejich  příspěvky  nebudou 
 

k recenznímu řízení přijaty. 
 
 

Rozsah odevzdaného textu 
 

Přijímáme články v rozsahu 6–10 normostran (1 normostrana je 1800 úhozů včetně mezer) a 

recenze v rozsahu 2–6 normostran (ve výjimečných případech, vyžaduje-li to téma atd., je 

možno rozsah po konzultaci s redakcí rozšířit). 

 
Abstrakt a klíčová slova 

 

Text článku musí být opatřen abstraktem v českém a anglickém jazyce v rozsahu 800–1200 

znaků a českými a anglickými klíčovými slovy (max. 10). U recenzí nejsou abstrakt a 

klíčová slova vyžadována. 

 
Informace o autorovi 

 

Spolu s příspěvkem a abstraktem je nutné dodat krátkou informaci o autorovi (s uvedením 

pracoviště,  odborného  zaměření  apod.),  která  bude  zveřejněna  v závěru  čísla  a  také  na 

stránkách časopisu v databázi autorů. 

 
Abstrakt, klíčová slova a také informace o autorovi je nutné dodat ve společném souboru 

zároveň s vlastním textem, umístěné bezprostředně nad nim. 
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Podoba odevzdaného textu 

 
 

 Text by měl být uložen v textovém procesoru Microsoft Word ve verzi ne starší než Word 

2007 (*.docx). 
 

 Text by měl být napsán pouze systémovým fontem Times New Roman a velikostí písma 
 

12 (u poznámky pod čarou velikostí 10); 
 
 

 Zvláštní znaky, které nejdou v textovém editoru z uvedených písem napsat či vložit 

příkazem Vložit symbol, je třeba tzv. substituovat – přiřadit jim jedinečný řetězec znaků a 

při odevzdání textu dodat tabulku náhrad, podle níž sazeč daný řetězec nahradí příslušným 

znakem (např. „*a“ [v textu] = „ā“ [v sazbě]). 

 
 Pro titulky používejte systém stylů ve Wordu. 

 
 

 Pro  uvádění  dokladů  a  příkladů  používejte  kurzívu,  tučné  písmo  je  možné  používat 
 

v nadpisech, ale i v textu pro zvýraznění. 
 
 

 Odkaz na poznámku pod čarou uvádějte vždy po interpunkčním znaménku bez ohledu 

na to, jestli se poznámka vztahuje k celé větě, nebo jen k danému slovu. 

 
 Uvádíte-li v textu názvy knih, nepoužívejte kurzívu ani uvozovky. 

 
 

 Pokyny k citacím a odkazům: 
 

a) Citujte  pomocí  metody  „autor  –   rok  vydání“,    neuvádějte bibliografický údaj  v 

poznámce  pod  čarou  (poznámka pod čarou slouží spíše pro  vysvětlivky,  doplňující 

komentáře atd.), ale dávejte za citaci zkrácený údaj do závorky v následujícím pořadí: 

příjmení autora bez čárky, rok vydání (případně rok doplněný písmenným indexem, 

má-li citovaný autor v seznamu literatury více prací z jednoho roku), dvojtečka, číslo 

strany, konec závorky. Např. „...a další roviny“ (Grossman 1964b: 187). 

 
b) Citujete-li podle novějšího vydání, uvádějte v dataci za lomítkem datum tohoto vydání: 

 

např. „...a další roviny“ (Grossman 1964b/1991: 366). 
 
 

c) Pokud  dílo  vyšlo  v českém  překladu,  odkazujte  k českému  textu  a  citujte  z něj 
 

(nemáte-li vážný důvod činit jinak). 
 
 

d) Doslovné citace uvádějte vždy ve (výhradně českých!) uvozovkách, nikoliv kurzívou. 
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e) Vypuštění části citovaného textu označte pomocí tří teček v hranaté závorce ([…]). 

 
 

 Pokyny k bibliografii: 
 

Na konci příspěvku uveďte seznam všech použitých pramenů, které citujete nebo na něž 
 

odkazujete. Bibliografie nesmí obsahovat žádné jiné položky. 
 

a) Podtitul názvu publikace nebo stati uvádějte majuskulí po tečce. Např. Šalda, F. X.: Boje 
 

o zítřek. Meditace a rapsodie. 
 

b) Informace o citovaném zdroji uvádějte v následující podobě: 
 

 
Autor (rok): název. místo vydání: nakladatel, stránka. (odkaz na pasáž z určité knihy, monografie) 

 

Autor (rok): název, přel. překladatel, místo vydání: nakladatel, stránka. (odkaz na pasáž z překladu určité knihy) 
 

Autor (rok): název, in: editor (ed.), název, místo vydání: nakladatel, stránka. (např. odkaz na článek ve sborníku) 
 

Autor (rok): název, název časopisu ročník. číslo, případné datum, stránka. (např. odkaz na článek v časopise) 
 
 
Pro lepší orientaci uvádíme základní příklady bibliografie: 

 
Hendrich, J. a kol. (1988): Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN. 

 

Čechová, M. – Krčmová, M. – Minářová, E. (2008): Současná stylistika. Praha: Lidové noviny. 
 

Daneš, F. (2009): Obhroublost v jazyce a řeči, in: Daneš, F. (ed.), Kultura a struktura českého jazyka, Praha: 
 

Karolinum, s. 240–245. 
 

c)  Bibliografické položky uvádějte v abecedním pořadí. 
 
 

d)  Pro odlišení více položek jednoho autora se stejným rokem vydání  použijte malá 

písmena a, b, c atd. 

 
 Pokyny ke grafice a ilustracím: 

 

Tabulky by měly mít podobu tabulek ve Wordu nebo Excelu, nikoli jen sledu tabulátorem 

odsazených textů. Tabulky nesmí obsahovat: 

a) žádné nadbytečné formátování –  jen písmo  a  jedna tučnost čáry (žádné stíny, 

podtisky a zdvojené čáry): to vše, bude-li třeba, doplní až sazeč. 

b) ke složitým tabulkám, které nejdou ve Wordu uspokojivě vytvořit, je nutné přidat 

vytištěný nebo nakreslený vzor. 

 
Používejte pouze kvalitní obrazové podklady: 

 

a) fotografické snímky, 
 

b) kvalitní tištěné předlohy či 



Nová čeština doma a ve světě 

4 

 

 

 

 
c)        elektronické obrázky ve vhodném rozlišení (orientačně:  fotografie 300 dpi,  pérovky 

 

1200 dpi), a to bez komprese. 
 
 

Nedoporučujeme používání následujících podkladů: 
 

a)        obrázek stažený z webu ve formátu gif nebo jpg s vysokou kompresí; 
 

b)        nekvalitní tištěný podklad s výrazným tiskovým rastrem; 
 

c)        obrázek vytištěný na tiskárně v nízkém rozlišení („zubatý“ obrázek); 
 

d)        xerokopie fotografie; 
 

e)        obrázek vložený do Wordu příkazem Vložit obrázek (Word ho komprimuje). 
 
 

Používáte-li obrázek, jehož autorem je jiná osoba, měli byste mít její písemný souhlas 

s užitím daného obrázku. V tomto souhlase je nutné uvést, zda se tento uděluje zdarma nebo 

za poplatek. Upozorňujeme, že případný poplatek si hradí autor textu sám!!! 

 
Grafy  a  loga  musí  mít  podobu  vektorů,  tedy  musí  být  dodány  ve  formátu  AI  či  EPS 

(s vloženými fonty nebo tzv. rozkřikovanými). Grafy, které budou upravovány, mohou být 

dodány i jako grafy generované Excelem. 


