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Redakce přijímá k publikaci příspěvky v českém nebo anglickém jazyce, které odpovídají profilu časopisu. časo-
pis je zaměřen na sociální práci a příbuzné disciplíny. O publikaci příspěvků rozhoduje redakce časopisu, která 
si rovněž vyhrazuje právo na redakční a jazykové úpravy textu, které konzultuje s autorem. za obsahovou správ-
nost ručí autor. Příspěvky v části akademické statě jsou recenzovány dvěma nezávislými recenzenty. autor je 
s výsledky recenzního řízení seznámen.
Příspěvky jsou redakci zasílány elektronicky na adresu redakcefsp@ff.cuni.cz.
každý příspěvek je doplněn samostatným dokumentem, který obsahuje následující informace:

— název příspěvku,
— jména autorů ve zkrácené podobě a s odkazy na pracoviště autorů,
— celá jména autorů,
— typ sdělení (akademická stať, studentská práce, recenze apod.),
— kontaktní adresu (včetně e-mailu) korespondujícího autora a další údaje sloužící ke komunikaci autora s re-

dakcí: telefon, fax, e-mail.

autoři akademických statí uvedou krátkou informaci o sobě (aktuální pracovní pozice, profesní zaměření). Infor-
mace bude publikována v záhlaví článku. 
Příspěvky k uveřejnění v části akademické statě a studentské práce jsou doplněny stručným souhrnem v čes-
kém a anglickém jazyce.
Uveřejněnou práci lze v jiné publikaci přetisknout jen se souhlasem vydavatele a autora.

Základní požadavky na rukopis
Požadavky na úpravu textu vychází z pravidel platných pro publikace vydávané FF Uk.
Rozsah rukopisu je určen typem sdělení. U akademických statí a studentských prací se předpokládá rozsah 10–20 
normostran (normostrana = 1 800 znaků vč. mezer). Předběžná a metodická sdělení i další kratší příspěvky by ne-
měly přesáhnout 10 normostran. Stránky je třeba číslovat.
text je třeba uložit v elektronickém formátu MS Word verze 97 až 2003 (*.doc) nebo 2007 a 2010 (*.docx), nikoli 
ve starších verzích 6.0 nebo 95 ani v jiných formátech (např. *.rtf , *.t602, *.txt aj.). Pro text budou použity pouze 
systémové fonty times New Roman nebo arial (resp. Cambria/Calibri, které v nové verzi Wordu 2007 nahrazují 
starší písma) ve velikosti písma 12 (u poznámky pod čarou velikost 10); nepoužívají se žádné jiné fonty (pozor, ani 
starší verze times New Roman či arial s dodatkem CE!) ani fonty se symboly, šipkami a podobně.
text rukopisu nesmí obsahovat žádné nadbytečné formátování ani grafickou úpravu, zejména:

— odsazování slov několikanásobnými údery mezerníku nebo tabulátory (k tomu ve Wordu slouží nastavení od-
stavcové zarážky);

— proložení znaků (metodou známou z psacího stroje — tedy m e z e r y m e z i p í s m e n y);
— vložené obrázky a symboly (šipky, lístky, čáry nad odstavci či pod nimi apod.), barvy, stíny, rámečky, podtisk 

a jiné efekty;
— netextové objekty (obrázky vložené do textu, plovoucí rámečky nebo boxy s textem apod.); 
— automatické revize, komentáře a barevná zvýraznění.

text rukopisu může obsahovat základní formátování, jako tučné písmo, kurzívu, kapitálky, vERzÁLkY, horní indexy, 
dále automatické odrážky. 
Obrázky, grafy a další netextové prvky je třeba dodat v samostatných souborech v patřičném formátu (nejlépe *.
jpg).
více informací k úpravě textu lze nalézt na http://ff.cuni.cz/FF-61.html.



Formát bibliografických odkazů a citací 
Formát bibliografických odkazů a citací se řídí normou ISO 690:2010 (v české verzi z března 2011). Odkazy na li-
teraturu musí být v textu uvedeny formou jméno — datum, nikoli poznámkovým aparátem nebo číselnými odkazy. 
této metodě odkazování pak odpovídá i formát bibliografických citací, kdy je rok vydání publikace uváděn hned 
za jménem autora (shodné roky u jednoho autora jsou odlišeny písmeny). k povinným položkám bibliografických 
citací patří zejména autor, název, místo vydání, nakladatel, rok vydání, rozsah (u časopisů vč. ročníku a čísla), ISbN 
a ISSN (jsou-li uvedeny), dostupnost (tj. URL adresa u webových zdrojů). Webové zdroje je třeba uvádět v plné 
citaci, nikoli pouhou URL adresou.

Příklady bibliografických odkazů:
Podle tvrzení Novotného (2001, s. 56) tato otázka při jednání nepadla, Kopecký (1993b) a někteří další autoři 
(např. Hejný 2008; Jirotka a Mazal 1999) však tvrdí opak. Je ale jasné, že do roku 1935 tato problematika vůbec 
nepřišla na pořad dne (Fejfar 2010a, s. 112).

Příklady bibliografických citací:
Monografie:
kOLDINSkÁ, kristina, 2010. Gender a sociální právo: rovnost mezi muži a ženami v sociálněprávních souvislos-
tech. Praha: C. h. beck. 240 s. ISbN 978-80-7400-343-1.

Příspěvek v monografii nebo sborníku:
thObURN, June, 2009. Le placement des enfants en angleterre et en France. In: tillard, b., Rurka, a., eds.  
Du placement à la supléance familiale: actualité des recherches internationales. Paris: harmattan, s. 89–102. 
ISbN 9782296075849.

článek v časopisu:
tOMEŠ, Igor, 2010. Postavení sociálních pracovníků ve vybraných státech Evropy. Fórum sociální práce. 2010, 
roč. 1, č. 2, s. 15–34. ISSN 1804-3070.

Webové stránky a dokumenty přístupné prostřednictvím webu:
Služby zaměstnanosti a trhu práce [online]. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, květen 2009 [vid. 2011-06-12]. 
26 s. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/files/clanky/7173/Cz_Sluzby_zamestnanosti_a_trhu_prace.pdf.

Pro generování správného formátu bibliografických citací je možné použít stránku http://www.citace.com/ 
generator.php.


