Šablona recenzovaného příspěvku (studie, odborného článku)

NÁZEV PŘÍSPĚVKU V JAZYCE PŘÍSPĚVKU
Jméno PŘÍJMENÍ autora
Abstrakt:
Toto je šablona vzhledu příspěvku pro elektronický časopis Slovo a obraz v komunikaci s
dětmi. Vaše příspěvky by měly být naformátovány, jak je uvedeno v tomto návodném
ukázkovém textu. Prosíme o jeho pečlivé přečtení!
Klíčová slova:
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Vlastní text
Tato šablona ukazuje formátování a vzhled příspěvku pro elektronický časopis Slovo a
obraz v komunikaci s dětmi. V definovaných stylech jsou nastaveny i mezery oddělující
jednotlivé odstavce, font i velikost písma, proto prosím pečlivě dodržujte použití správného
stylu odstavce! Pro recenzované články platí rozsah by při použití naší šablony neměl
přesáhnout 12 - 15 stran včetně všech obrazových příloh, seznamu literatury a kontaktu.
Obrázky a grafy vložte na nový řádek a zarovnejte je „na střed“. Popisky pod obrázky
a grafy číslujte.
Otevřete tuto šablonu a pište svůj příspěvek přímo do ní. Pokud máte příspěvek již
napsaný v jiném dokumentu, vkládejte jej pomocí tohoto postupu (v MS Office): „Úpravy“ –
„Vložit jinak…“ a vyberte „Neformátovaný text.“ Dodatečné úpravy provádějte nejlépe až
přímo v naší šabloně.
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Obrázek č. 1: Ukázka popisku obrázku
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Poznámky pod čarou1 vložte takto: „Vložit“ – „Odkaz“ – „Poznámka pod čarou…“
Dodržujte prosím následující bibliografické citace v seznamu literatury dle normy ČSN ISO
690. Srov. námi uváděné čtyři příklady (v pořadí za sebou): kniha; článek v periodiku;
příspěvek ze sborníku; internetový zdroj.
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NÁZEV PŘÍSPĚVKU V ANGLIČTINĚ
Summary:
Krátké shrnutí příspěvku v angličtině (10 až 15 řádků).
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Toto je poznámka pod čarou.

