Pokyny pro autory
redakční rada
Slovanská unie z. s., posta@slovane.org

Časopis Slovanská unie uveřejňuje příspěvky napsané v českém nebo
slovenském jazyce nebo v latinkou napsané novoslověnštině. Texty v každém
jiném slovanském nebo neslovanském jazyce včetně ruštiny a angličtiny musí
být doprovázeny překladem do jednoho z uvedených oficiálních jazyků.
Autorem příspěvku může být kdokoliv. Každý autor je povinen dodat redakční
radě svůj příspěvek v elektronické podobě ve formátu DOCX (například Word
verze 2010 nebo vyšší) podle instrukcí na adrese http://slovane.org/su včetně
obrázků v samostatných souborech. Příspěvky jsou recenzovány obvykle dvěma
nezávislými odborníky, kteří pro autora zůstanou neznámí. Redakční rada má
právo na základě výsledků recenzního řízení příspěvek vrátit autorovi k přepracování nebo odmítnout.
V textu se používá písmo Cambria velikosti 14pt, protože se stránka A4 při tisku
zmenšuje na A5 a písmo potom odpovídá velikosti 10pt. Text je zarovnaný na
obě strany, řádkování nastaveno přesně na 16pt. Pod odstavcem je mezera 6pt a
první řádek následujícího odstavce se neodsazuje. Pro zvýraznění doporučujeme
používat kurzívu a silným písmem šetřit. Podtržené písmo raději nepoužívejte.
Odstavce s odrážkami (černými body nebo číslované) jsou také napsány stejným
písmem, zarovnáním a řádkováním:
• Pro nadpisy, e-mailové adresy, internetové URL adresy a kratší texty v jiných
abecedách (např. azbuce nebo řeckém či hebrejském písmu) se používá
písmo Lucida Grande.
• Nadpis článku začíná velkým písmenem, je písmem Lucida Grande o velikosti
18pt silně a je zarovnaný na střed řádky. Nadpis článku začíná na samostatné
stránce a pod nadpisem je vynecháno 12pt.
• Jméno autora článku je písmem Lucida Grande o velikosti 14pt obyčejně, je
zarovnané na střed řádky a pod ním je vynecháno 10pt.
• Kontakt na autora článku je jméno instituce a nějaký kontakt, například
adresa e-mailu v písmu Lucida Grande o velikosti 12pt obyčejně, je zarovnaný
na střed řádky a pod ním je vynecháno 10pt.
• Dílčí nadpisy v textu článku (například sekce abstract, klíčová slova, úvod,
závěr, literatura, ...) jsou písmem Lucida Grande o velikosti 14pt silně, jsou
zarovnané na střed řádky, nad nimi je vynecháno 18pt a pod nimi je
vynecháno 10pt.
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• Poznámky pod čarou1 jsou napsány písmem Cambria o velikosti 12pt obyčejně s řádkováním 13pt přesně a zarovnáním na obě strany, číslované od
jedničky na každé stránce.

popis obrázku nebo tabulky

Popis obrázku nebo tabulky je napsán písmem Lucida Grande o velikosti 11pt
obyčejně a je zarovnaný na střed. Popis se nachází pod obrázkem nebo tabulkou,
nad ním je vynecháno 6pt a pod ním je vynecháno 10pt.
literatura
Pokud se autor rozhodne přidat na konec svého článku seznam literatury, tak na
konec textu vloží dílčí nadpis a seznam jednotlivých odkazovaných knih, článků
nebo internetových odkazů se uvede podle normy ČSN ISO 690. Například:
• MERUNKA, Vojtěch. Neoslavonic Zonal Constructed Language. 2013. ISBN
978-80-7453-291-7. [https://books.google.cz/books?id=FqIkq9-TfE4C]
• MERUNKA, Vojtěch a Martin MOLHANEC. Neoslavonic Language Zonal
Language Constructing: Challenge, Experience, Opportunity to the 21st Century.
Advances in Social Science, Education and Humanities Research. Atlantis
Press, 2015, (37), 227-233. DOI: 10.2991/icelaic-15.2016.60.
Pro přesnou tvorbu jednotlivých odkazů doporučujeme použít webovou aplikaci,
která je zdarma na adrese (http://www.citace.com).
Děkujeme Vám za dodržení těchto pokynů. Tento soubor, který Vám může
sloužit jako šablona s předpřipravenými styly, je ke stažení na adrese
http://slovane.org/su

Poznámky pod čarou jsou napsány písmem Cambria o velikosti 12pt obyčejně řádkováním
13pt přesně a zarovnáním na obě strany, číslované od jedničky na každé stránce.
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