Acta historica Universitatis Silesianae Opaviensis
Citační pokyny:
Redakce žádá autorky/ autory, aby se při koncipování svých příspěvků drželi následujících
citačních pokynů:
• Příspěvky zasílejte e-mailovou poštou jako elektronické soubory ve formátu: .doc,
.docx, případně .rtf na emailovou adresu: david.radek@fpf.slu.cz
• Délka článku by neměla přesahovat 30 normostran, vč. poznámkového aparátu.
• Zpracování obrázků a mapek projednejte, prosíme, předem s redakcí.
• K článku musí být připojeno anglické resumé o maximální délce jedné normostrany
(30 řádků po 60 úhozech = 1800 tiskových znaků s mezerami), resp. český podklad pro
překlad do anglického jazyka.
• K článku musí být přiložena klíčová slova (anglicky), resp. český podklad pro překlad
do anglického jazyka.
• K článku musí být připojen medailon o autorovi.
• Poznámky v textu vkládejte pomocí příkazů Vložit a Poznámka pod čarou, čímž budou
čísla poznámek v textu i pod čarou automaticky zařazena v podobě horního indexu.
Čísla poznámek vkládejte vždy za interpunkci bez oddělení mezerou!
• V textu rozepisujte slovy čísla od l do 9, čísla dvojmístná a vícemístná pište číslicemi.
• Uvozovky používejte v následující podobě: „“
• Po počáteční a před závěrečnou závorkou nedělejte odklep.
• V rozmezí letopočtů se také nedělají odklepy a pomlčky. Správná varianta: 1230–1253.
• V poznámkách užívejte následující zkratky:
strana - s.
signatura - sign.
Inventární číslo – inv. č.
inventární jednotka – inv. j.
recta - r.
versa - v.
karton - kart.
rukopis - rkp.
vydavatel - vyd., ed.
vydavatelé - vyd., edd.
Herausgeber - Hg.
redaktor - red.
srovnej - srov.
citováno – cit.
• Citace bibliografických údajů v poznámkách uvádějte podle následujících příkladů,
včetně dodržení uvedené interpunkce (při první citaci uvádějte vždy také křestní jméno
autora v plném znění). Vícenásobné citace oddělujte středníkem ;
Citace knih, monografií, brožur… uvádějte ve tvaru:
PŘÍJMENÍ, Jméno: Název díla. Podnázev pokud je. místo vydání rok vydání, počet stran nebo
citované strany.
ŽEMLIČKA, Josef: Čechy v době knížecí (1034–1198). Praha 1997, s. 107.
FRANC, Martin – KNAPÍK, Jiří: Volný čas v českých zemích 1957–1967. Praha 2013.
Vícenásobné vydání jedné práce se označuje horním indexem za rokem vydání:
ŠMAHEL, František: Husitská revoluce I. Doba vymknutá z kloubů. Praha 19852, s. 135.

Citace článků v časopisech a novinách uvádějte ve tvaru:
PŘÍJMENÍ, Jméno: Název příspěvku. název časopisu a ročník, rok vydání, číslo časopisu pokud
je uvedeno, počet stran nebo citované strany.
ŠMAHEL, František: Počátky pražského obecného učení. Kritické reflexe k jubileu jednoho
„národního monumentu“. ČČH 96, 1998, s. 253.
PERNES, Jiří: Mládež vede Brno. Otto Šling a jeho brněnský kariéra (1945–1950). Soudobé
dějiny 11, 2004, č. 3, s. 45–60.
Citace ze sborníků uvádějte ve tvaru:
PŘÍJMENÍ, Jméno: Název příspěvku. In: Název sborníku. PŘÍJMENÍ, Jméno (ed.), místo
vydání a rok vydání, strany.
PŘÍJMENÍ, Jméno: Název příspěvku. In: Název sborníku. PŘÍJMENÍ, Jméno – PŘÍJMENÍ,
Jméno (edd.), místo vydání a rok vydání, strany.
STARÝ, Marek: Místodržící úřadu moravského zemského hejtmana v době předbělohorské. In:
Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české. BOBKOVÁ, Lenka – ČAPSKÝ,
Martin – KORBELÁŘOVÁ, Irena a kol. (edd.), Opava 2009, s. 203–211.
KORDIOVSKÝ, Emil: Periodika jihomoravských archivů. In: Kulturní periodika na Moravě.
XXIV. Mikulovské sympozium 17. –18. října 1996. Mikulov 1997, s. 53–59.
Opakované citace:
Při opakované citaci stačí uvést
PŘÍJMENÍ: Zkrácený název díla, strany.
ŽEMLIČKA: Čechy, s. 36.
FRANC – KNAPÍK: Volný čas, s. 256.
Při shodě příjmení dvou a více autorů uvádějte i počáteční písmeno jména ve tvaru:
PŘÍJMENÍ, J.: Celý/Zkrácený název díla, strany.
Při opakování autora:
TÝŽ: Název díla. Podnázev pokud je. místo vydání rok vydání, počet stran nebo citované
strany.
Při opakování autora i díla:
TAMTÉŽ, strany.
Citace vydaných pramenů:
Název díla. PŘÍJMENÍ, Jméno (ed), místo vydání rok vydání, strany, číslo dokumentu.
Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (dále jen CDB) V-2. ŠEBÁNEK, Jindřich –
DUŠKOVÁ, Saša (edd.), Pragae 1981, s. 181–182, č. 591.
Při opakované citaci jen:
CDB V-2, s. 182, č. 592.
Citace nevydaných pramenů:
Název archivu, fond Název fondu, kart. číslo, sign. číslo (případně inv. č. nebo jiné určení).
Zemský archiv v Opavě, fond Československý svaz mládeže – Severomoravský krajský výbor
Ostrava, kart. 121, sign. 254.
Resp.: Zemský archiv v Opavě (dále ZAO), fond Československý svaz mládeže –
Severomoravský krajský výbor Ostrava, kart. 121, sign. 254.
Při opakované citaci fondu jen:
ZAO, f. ČSM - Sm KV Ostrava, kart. 121, sign. 255.
Citace elektronických zdrojů:
Název stránky (případně zkratka), Název dokumentu, dostupné na adresa dokumentu, cit. DD.
MM. RRRR.

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, digitální repozitář, Návrh poslanců L.
Landové-Štychové a soudruhů na novelisaci ustanovení hlavy XVI., I. dílu všeobecného
trestního zákona ze dne 27. května 1852 o vyhnání plodu ze života jakož i § 284-286 z r. 1878:
V., dostupné na http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/tisky/t0535_01.htm, cit. 6. 6. 2016.
Odkazy neuvádějte jako hypertextový odkaz!
Místa vydání uvádějte vždy v původním znění: Prag, Paris, Wien, nikoli Praha, Paříž, Vídeň;
pokud jsou dvě místa vydání, uvádějte je v následné podobě, vždy s pomlčkou: London – New
York.

