PRAVIDLA CITACÍ A STRUKTURA PŘÍSPĚVKŮ
Řazení jednotlivých částí příspěvků:
Nadpis
Jméno autora
Text
Poznámky – poznámky i citace literatury
Prameny
Literatura – knihy i periodika dohromady
Elektronické zdroje
Obrazová příloha - seznam obrázků s popisky
Písmo: Times New Roman
Velikost písma: hlavní nadpis článku a jméno autora 14, text a nadpisy kapitol 12, poznámky 10
Čísla poznámek: psát do textu stylem „horní index“
Číslování kapitol: pokud jsou jednotlivé kapitoly číslovány, tak arabskými číslicemi a takto:
1. Úvod
2. Chrudimsko
2.1 Chrudim
2.2 Sobětuchy
3. Hlinecko
3.1. Hlinsko
3.2 Veselý kopec
Datace a číslovky:
v 60. letech 20. století…
15. 1. 1567 (s mezerami za tečkami)
v letech 1930 až 1933
1930–1933 (bez mezer)
do devíti uvádět číslovky slovy
Citace literatury v textu:
Citace originálních textů - kurzívou
Citace originálních textů s vypuštěním určité části: „ Jan Kovář, (…) byl povolán před radu starších,
aby se zodpovídal.“
Citace originálních textů, které obsahují uvozovky: „Tak se Chrudim stala ,pupkem světa' a nám to
nevadilo.“
Poznámky: všechny až za konec textu – tedy do „vysvětlivek“ a ne do „poznámek pod čarou“
Poznámky začínají vždy velkým písmenem a na konci je tečka.
Citace v poznámkách:
Knihy
CHARVÁT, J. Stará Chrudim. Chrudim 1991, s. 10.
Články v periodikách
HRDÝ, I. Rukovět dobrého stylu psaní etymologických prací. Zprávy československé společnosti
entomologické při ČSAV, 1970, roč. 6, č. 3–4, s. 60–88.

Citace stejného zdroje v po sobě následujících poznámkách - uvádíte pouze: Tamtéž, s. 70.
Citace stejného zdroje v poznámkách, které nenásledují po sobě - uveďte odkaz na poznámku, kde
zdroj citujete poprvé: Viz cit. v pozn. č. 2.
Články ve sbornících
FLORIÁN, Č. Osmdesát let chrudimského gymnázia. In: Almanach chrudimského gymnázia. 1863-1943.
Chrudim 1943, s. 90-93.
Článek z internetu či z elektronického zdroje:
MUSIL, J. Hrob keltské ženy v ulici Obce Ležáků, Chrudim, 2005 [online]. Poslední aktualizace 2.1.2009
[cit. 2000-05-23]. Dostupné z: <http://www.muzeumcr.cz/aecheologicke-vyzkumy-polnab/189-hrobkeltske-eny-v-ulici-obce-leak-v-chrudimi->
Druh nosiče: uvádíme za název v hranatých závorkách: [online], [CD-ROM], [monografie na CD-ROM].
Datum vydání či (pokud je to možné) datum poslední aktualizace (revize).
Datum citování: uvádíme za datem vydání nebo aktualizace v hranatých závorkách. Před datum citování
dáváme zkratku slova „citováno“: [cit. 2000-05-23]
Seznam literatury:
Knihy
CHARVÁT, J. Stará Chrudim. Chrudim 1991.
Periodika
HRDÝ, I. Rukovět dobrého stylu psaní etymologických prací. Zprávy československé společnosti
entomologické při ČSAV, 1970, roč. 6, č. 3–4.
Internetové zdroje (úplná URL /internetová/ adresa)
Výzkum a vývoj v České republice [online]. Praha: Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ©2011. Poslední
změna 27.07.2011 13:27 [cit. 27.7.2011]. Dostupné z: <http://www.vyzkum.cz>
(Nejen) obrazová příloha:
= seznam s popisky
Rozlišení fotografií: nejméně 300 dpi
Obr. 1 – Chrudim, Hradební ulice. Tmavě šedou barvou je zvýrazněna výzkumná plocha z roku 2006.
Obr. 2 – Fotografie kostela v Kameničkách.
Tab. II – Chrudim, Hradební ulice. Fragmenty hlaviček hliněných dýmek. Kresba J. Musil.
Příl. 1 - Zprávy regionálního tisku o slavnosti předání praporu lanškrounské sokolské jednotě 17.
listopadu 1934.

