
POKYNY PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ 

Časopis Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity je určen pro zveřejňování původních výzkumných 

studií, teoretických studií, přehledových studií a předběžných sdělení, které souvisí s problematikou 

kinantropologie. Akceptuje příspěvky, které dosud nebyly publikované a nejsou přijaté k publikování 

v jiném časopisu. Všechny texty procházejí recenzním řízení a jsou posuzovány nejméně dvěma 

odborníky. Recenzní řízení je anonymní. Statě mohou být publikovány v jazyce českém, slovenském 

nebo anglickém. Autor je zodpovědný za odbornou, jazykovou a formální správnost příspěvku. O 

zveřejnění příspěvku rozhoduje redakční rada se zřetelem na vědecký význam a oponentské posudky. 

Struktura příspěvku představuje formální a obsahové členění v souladu s konvencí pro vědecké 

sdělení. 

1. Titulní strana obsahuje 

(a) Nadpis (název práce) má být stručný, výstižný, má poskytovat jasnou informaci o obsahu článku. 

Nemá přesáhnut 10 slov, 80-85 úhozů včetně mezer. První se uvádí název práce v českém jazyce, pod 

ním v anglickém jazyce. 

(b) Jméno autora (autorů) se uvádí bez titulů, v pořadí jméno (iniciála), příjmení, např. R. Naul1, R. 

Telama2 & A. Rychtecký3. Příjmení se v případě potřeby opatří indexem. 

(c) Pracoviště autorů se uvede v pořadí indexů, např. 1University of Essen, Sportpädagogik, 
2University of Jyväskylä, Faculty of Physical Education and Sport, 3Univerzita Karlova Praha, Fakulta 

tělesné výchovy a sportu, Katedra pedagogiky, psychologie a didaktiky TV a sportu. 

(d) Abstract (krátký souhrn) se nejdříve uvádí v anglickém jazyce. Jasně stanoví cíl, stručný popis 

problému, metody, výsledky a závěry. Doporučuje se rozsah 100 až 200 slov (Word – panel nabídek – 

Nástroje – Počet slov). Nemá se opakovat název článku a nemají se uvádět všeobecně známá tvrzení. 

(e) Klíčová slova v angličtině nemají přesáhnout 5 slov, doporučuje se používat klíčová slova platná 

pro databázi CAB, řadí se od obecnějších ke konkrétnějším, navzájem se oddělují středníkem. 

(f) Souhrn (neboli abstrakt) a klíčová slova v českém, resp. slovenském jazyce – platí stejná pravidla 

jako pro abstrakt a klíčová slova v anglickém jazyce. 

2. Další strany 

(a) Úvod obsahuje nejnutnější údaje k pochopení tématu, krátké zdůraznění, proč byla práce uskuteč- 

něna, velmi stručně stav studované problematiky. Je možné uvést citace autorů vztahující se k práci. 

(b) Metodika (metoda) umožňuje zopakování popsaných postupů. Podrobný popis metodiky se uvádí 

tehdy, je-li původní, jinak postačuje citovat autora metody a uvést případné odchylky. Způsob získání 

podkladových dat se popisuje stručně. 

(c) Výsledky zahrnují věcné, stručné vyjádření výsledků, zjištění, nálezů a pozorovaných jevů. Vedle 

tabulek se doporučuje používat grafů. Graf nemá být „kopií” tabulky, má vyjadřovat nové 

skutečnosti. Tabulky mají shrnovat výsledky statistického vyhodnocení. Popis výsledků má být věcný, 

obsahovat pouze faktické nálezy, nikoliv závěry a dedukce autora. 

(d) Diskuze vyhodnocuje zjištěné výsledky, konfrontuje je s literárními údaji, zaujímá stanoviska, 

diskutuje o možných nedostatcích. Srovnává je s dříve publikovanými údaji, pokud mají s prací 

souvislost (uvádět jen autory, kteří mají k nové práci bližší vztah). Vyžaduje-li to charakter práce, je 

možné popis výsledků a diskuzi spojit do jedné stati „Výsledky a diskuze”. 



Pokud to autoři považují za účelné, může být zařazen do příspěvku závěr. Zahrnuje základní 

informace o materiálu a metodice, stručně vystihuje nové a podstatné poznatky. Je nekritickým 

informačním výběrem významného obsahu příspěvku, včetně hlavních statistických dat, nikoliv jen 

jeho pouhým popisem. Má být psaný celými větami (ne heslovitě), nemá překročit 10 řádků. 

Podle uvážení autora je možné na tomto místě uvést poděkování spolupracovníkům. 

(e) Literatura se uvádí pouze ta, která byla skutečným podkladem pro napsání příspěvku. Musí 

odpovídat publikačnímu manuálu APA (6. vydání, 2010). 

(f) Citace se řadí abecedně podle jména prvních autorů. 

Schématické znázornění hlavních citací: 

• periodika (pravidelně vydávané žurnály, časopisy, sborníky apod.) ⇒ Autor, A., Autor, B., & Autor, 

C. (1998). Název článku. Název časopisu, ročník(číslo), stránky. 

• neperiodika (knihy, monografie, sborníky, skripta, brožury, manuály, audio-vizuální média apod.) ⇒ 

Autor, A. (1998). Název díla. Místo vydání: vydavatel. 

• část z neperiodika (kapitoly ve sborníku, knize apod.) ⇒ Autor, A., & Autor, B. (1998). Název 

kapitoly. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor, (Ed.), Název knihy (pp. xx–xx). Místo vydání: Vydavatel. 

• webová stránka ⇒ Titulek stránky. (1998). Dostupné 9. říjen 2015, z http://... . 

V textu se odkaz na literaturu uvádí příjmením autora a rokem vydání. Do seznamu se zařazují 

všechny práce citované v textu, na práce uvedené v seznamu literatury musí být v textu odkaz. Pro 

citaci příspěvku uveřejněného v tomto časopisu se používá plných názvů. U historických textů je 

požadována přesná citace (př.: poznámka pod čarou). 

(g) Adresa prvního autora (kontaktní adresa) se uvádí jako poslední údaj v příspěvku. Obsahuje plné 

jméno, příjmení, tituly, přesnou adresu s PSČ, číslo telefonu, faxu, příp. e-mail. 

Technická úprava rukopisu 

Příspěvky jsou přijímány ve formě zpracované textovým editorem, nejlépe Microsoft Word (popř. 

editorem s ním plně kompatibilním) při dodržení následujícího nastavení a úprav: 

– formát A4 
– všechny okraje 2,5 cm 



– velikost písma pro název časopisu 9, název práce (česky, resp. slovensky a anglicky) 11, ostatní 10 
– písmo pro název práce (česky, resp. slovensky a anglicky) Arial pro ostatní text Times New Roman 
– řádkování pro oponování 1,5 (možnost poznámek oponenta), pro konečnou verzi 1,0 
– za nadpisy úvod, materiál a metodika, výsledky, diskuze a literatura 
– odsazení prvního řádku odstavce 0,5 cm 
 
Název práce, souhrn a klíčová slova (česky, resp. slovensky a anglicky), jméno autora (autorů). Ne 

velkými písmeny. 

– text a přílohy (tj. tabulky, grafy apod.) musí být zpracovány s využitím jednotek SI (ČSN 01 1300). 

– zkratky se používají pouze pokud se jedná o mezinárodně platnou symboliku. Prvně použitou 

zkratku je nutno v závorce vysvětlit. V názvu práce není vhodné zkratek používat. 

– latinské názvy se píší kurzívou, netučné, a to i v názvu příspěvku. Na tabulky, grafy atd. musí být v 

textu odkazy. Předkládaný rukopis vědecké práce by neměl přesáhnout 15 stran včetně příloh. 

Tabulky, obrázky a grafy se zařazují do přílohy. 

Tabulky – rozměry musí respektovat vymezenou stránku. Názvy tabulek a textů v tabulkách se uvádí 

dvojjazyčně, tj. česky, resp. slovensky a anglicky, přičemž je možné využít indexování českých textů v 

tabulce a uvést seznam anglických překladů pod tabulkou. Doplňující informace se uvádějí pod 

tabulku. 

 

 

 

Grafy, obrázky apod. jsou zpravidla samostatnými listy zpracovanými v kvalitě, která odpovídá 

požadavkům přímé předlohy pro tisk (černobílé obrázky a grafy a tomu odpovídající popisky, rozlišení 

min. 300 dpi). Rozměry musí respektovat vymezenou stránku. Použité názvy a popisy musí být 

uvedené rovněž dvojjazyčně, tj. česky, resp. slovensky a anglicky. Doplňující informace se uvádějí pod 

obrázek či graf. Obrázky a grafy se nerámují. 



Autoři, jejichž příspěvek má vazbu na projekt grantové agentury a je součástí dílčí nebo závěrečné 

zprávy výzkumného projektu musí toto uvést. Např.: Empirická data byla získána v rámci řešení 

grantového projektu např. GAČR (název a číslo). 

Příspěvky k oponentnímu řízení pošlou autoři elektronickou poštou (řádkování 1,5) na adresu 

redakce: studiakin@pf.jcu.cz. 

Po úpravách vyvolaných oponentním řízením pošlou autoři na adresu redakce opravené rukopisy 

(řádkování jednoduché) v elektronické podobě. 

Upozornění: Od roku 2011 bude vybírán manipulační poplatek za příspěvek do časopisu Studia 

Kinanthropologica ve výši 500 Kč nebo 20 €, číslo účtu: 104725778/0300, Specifický symbol: 1214. 


