Propozice pro autory textů pro Acta Fakulty filozofické Západočeské
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Každý článek musí obsahovat anglický abstrakt umístěný v úvodu
práce a klíčová slova v anglickém i českém jazyce.
Text by se měl pohybovat v rozsahu 10 - 25 normostran.
Velikost písma textu je 12 (poznámky pod čarou a obsah tabulek ve velikosti 10), typ
písma je Times New Roman. Prosíme, abyste nepoužívali žádné typy nadpisů – písmo
volte pouze „normální“. V případě rozlišení kapitol volte systém 1., 1.1, 1.1.2. atd.
Odstavce neodrážejte tabulátorem! Konec odstavce odklepněte pouze „enter“.
Řádkování volte jednoduché (možno nastavit na liště v kolonce „formát“ a
„odstavec“).
Odkazy k literatuře vkládejte buď přímo do textu nebo do poznámek pod čarou v
následujícím formátu:
o odkazy přímo v textu: Příjmení autora (velkými písmeny), rok vydání, stránka,
případně rozsah stran, tj. např. HUNTINGTON, Samuel, 1999, 63–69;
HUNTINGTON, Samuel a Francis FUKUYAMA, 2000, 77; HUNTINGTON,
Samuel, FUKUYAMA, Francis a Ladislav CABADA, 2001, 99-115.
o odkazy v poznámkách pod čarou: Příjmení autora (velkými písmeny), rok
vydání, stránka, případně rozsah stran, tj. např. HUNTINGTON, Samuel,
1999, 63-69;
Poznámky s číselným indexem dávejte pod čáru na stránku, nikoliv na konec textu.
Za text připojte seznam použité literatury podle následujícího vzoru: 1. kniha –
HLOŽEK, Stanislav (2003): Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál; 2. článek ve
sborníku – HLOŽEK, Stanislav (2003): Teorie mezinárodních vztahů, in: Kotvald,
Petr, ed., Úvod do studia mezinárodních vztahů, s. 25–47. Praha: Portál; 3. článek v
časopise – HLOŽEK, Stanislav (2003): Realismus a liberalismus. Mezinárodní vztahy
6 (1): 17–29. U odkazů na internetové stránky uvádějte plné znění elektronické adresy
a datum náhledu.
Obrázky, které vkládáte do textu, by měly mít formát jpg, tif nebo pdf; obrázek není
vložen v textu, ale je připojen ve zvláštním dokumentu; obrázek má 300DPI, velikost
1:1, ideálně barevný režim CMYK. Popisky, které se vztahují k obrázkům, budou
umístěny také ve zvláštním souboru a v textu bude označeno, kam má být obrázek
umístěn.
Tabulky a obrázky nebudou součástí textu, ale budou vloženy ve zvláštním souboru.
V textu prosím označte místo, kam má být obrázek, tabulka vložen.
text článku bude mít formát doc. nebo ftf. Jiné formáty nebudou přijaty.

