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1. Úvodem 

 

Redakce Studií z aplikované lingvistiky (SALi) přijímá příspěvky v češtině, slovenštině, 

angličtině a němčině. Redakce SALi předpokládá, že nabídnutý rukopis nebyl dosud nikde 

publikován a je nabídnut SALi k první publikaci; že autor/ka (popř. autorský kolektiv) 

nabízející rukopis SALi je výhradním držitelem autorských práv k příslušnému rukopisu; že 

pokud rukopis obsahuje materiál, k němuž má autorská práva třetí strana, získal/a autor/ka 

svolení k jeho plnému použití v SALi ještě před jeho nabídnutím redakci; že autor/ka 

nabídnutím rukopisu SALi deklaruje svůj vážný zájem článek publikovat pouze v SALi 

a poskytnout vydavateli SALi v plném rozsahu všechna příslušná autorská práva ve chvíli 

přijetí rukopisu k publikaci. 
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Redakce SALi očekává, že ji autoři budou informovat o skutečnosti, že celý rukopis 

nebo jeho část nebo některé podstatné výsledky již byly publikovány v jiné publikaci na úrovni 

článku v recenzovaném vědeckém časopise nebo monografie. 

Redakce SALi předpokládá, že text nabídnutý SALi včetně názvu a abstraktu je 

dostatečně odlišný od jiných textů vydaných nebo určených k vydání v některém recenzovaném 

časopise nebo monografii – zjištění opaku může vést k ukončení recenzního řízení. 

Autoři jsou plně odpovědní za jazykovou a formální úroveň rukopisu, která je jedním 

z dílčích kritérií celkového hodnocení. Redakce SALi provádí pouze nezbytné základní 

jazykové a formální úpravy přijatých textů. 

Autor/ka je oprávněn/a článek uveřejněný v SALi bezplatně otisknout v publikacích, 

jichž je autorem nebo editorem, za předpokladu, že požádá vydavatele SALi o souhlas a v nové 

publikaci bude uvedeno sdělení, že text původně vyšel v SALi, spolu s přesnou citací textu 

vydaného v SALi. V ostatních případech bude žádost o přetisk materiálů ze SALi posouzena 

vydavatelem individuálně. 

 

2. Abstrakt a klíčová slova 

 

Rukopis příspěvku musí být doplněn anglickým abstraktem v rozsahu 1200–1500 znaků 

včetně mezer a anglickým titulem. Je-li příspěvek napsán anglicky, musí být doplněn také 

českým (příp. slovenským) abstraktem ve stejném rozsahu (může jít o překlad abstraktu 

anglického). Abstrakt by měl jasně představit teoretickou nebo výzkumnou otázku a její řešení, 

použitá data a metodologii (v závislosti na povaze článku). Vágní a příliš obecné abstrakty 

snižují šanci článku na úspěch v recenzním řízení a před případným otištěním v SALi budou 

redakcí vráceny k přepracování. Abstrakt nesmí obsahovat údaje o grantové podpoře. Redakce 

SALi uvítá, bude-li článek obsahovat i další résumé v jiném jazyce než v angličtině. 

 Kromě toho musí být každý rukopis doplněn klíčovými slovy v angličtině a v jazyce 

příspěvku. Klíčová slova uvádějte v počtu okolo 5 slov a v každém z jazyků v abecedním 

pořadí. Od sebe je oddělujte čárkou. 

 

3. Doručení příspěvku a jednotlivé rubriky 

 

Příspěvky zasílejte e-mailem na adresu <SALi.journal@ff.cuni.cz>. Příspěvky mohou být 

zasílány ve formátu doc a/nebo pdf. Pokud bude příspěvek zaslán ve formátu pdf a v recenzním 

https://ffuk-my.sharepoint.com/personal/jehlj7af_ff_cuni_cz/Documents/SALi/REDAKCNI/POKYNY%20PRO%20AUTORY/SALi.journal@ff.cuni.cz


řízení přijat k otištění, vyžádá si jej redakce i ve formátu doc. Na začátku příspěvku uveďte své 

rodné jméno a příjmení, afiliaci (aktuální odborné působiště) a svůj kontaktní e-mail (viz výše). 

Texty publikované v rubrice Studie by neměly výrazně přesahovat 63 000 znaků 

s mezerami (tj. 35 normostran); texty pro rubriku Recenze 18 000 znaků (10 normostran); a pro 

rubriku Horizonty 12 600 znaků (7 normostran). Příležitostná rubrika Rozhovor předem 

omezený rozsah nemá.  

 

4. Formální úprava příspěvků 

4.1 Obecné záležitosti 

 

Při formální úpravě příspěvku se prosím řiďte těmito obecnými pokyny: 

 

• Použijte formát kompatibilní s textovým editorem Word, písmo velikosti 12, řádkování 

1,5, okraje na obou stranách s minimální odchylkou od 2,5 cm. 

• Stránky číslujte. 

• Kromě nadpisů nepoužívejte tučné písmo. 

• Počítejte s tím, že barevný tisk není v SALi možný. 

 

4.2 Citace v textu 

 

• Kratší citace uvádějte ve dvojitých uvozovkách („“), potřebujete-li použít uvozovky 

v uvozovkách, použijte jednoduché uvozovky (‚‘). Citace delší než čtyři řádky 

uvádějte velikostí písma 11 jako samostatný odstavec odsazený od levé svislice na 

vzdálenost běžného odstavcového odsazení a od hlavního toku textu seshora i zespoda 

jedním volným řádkem. Takto odsazené citace nedávejte do uvozovek. 

 

4.3 Poznámky pod čarou 

 

• Poznámky pod čarou uvádějte jako tzv. patové poznámky, a to velikostí písma 10, 

s řádkováním 1,5.1 

• Číslice horního indexu odkazující na poznámky pod čarou uvádějte vždy až po 

interpunkčním znaménku, bez ohledu na to, zda se poznámka vztahuje k celé větě, nebo 

                                                 
1 Toto je text poznámky pod čarou. 



jen k danému slovu, tj. – [...] jako příprava na vědeckou konferenci k jubileu prof. 

Františka Daneše.1 –; – Jde o problém,5 který byl již rozpracován v autorových raných 

pracích. – atp. 

 

4.4 Tabulky, obrázky a grafy atp. 

 

• Tabulky, grafy, obrázky atp. je možné řadit na vhodná místa přímo do textu nebo až 

za text (v tom případě musí být v textu vyznačena místa, kde má být příslušná tabulka 

apod. umístěna při grafickém zpracování); v zaslaném článku, který redakce poskytne 

recenzentům, musí být všechny tabulky, grafy, obrázky atd. součástí stejného souboru 

jako hlavní text. V případě přijetí článku do tisku si však redakce vyžádá obrázky, 

tabulky a grafy v samostatných souborech v tiskové kvalitě2. Tabulky a grafy 

posílejte prosím v souborech vytvořených v programu Excel, případně 

vygenerovaných programy R nebo SPSS. 

• Popisky tabulek, obrázků a grafů uvádějte ve formátu: – Graf 4: Frekvence výskytu 

adjektiv kreativní a tvůrčí v letech 1990–2009 v psaných korpusech. Zachyceno pomocí 

lineární regrese (pomocí nástroje SyD). – V popiscích tedy neuvádějte zkratky typu 

obr., tab. atp., ale vypisujte vždy celými slovy Tabulka 1, Obrázek 3, Graf 2, Schéma 

6 atp. Popisek, který po ní následuje, začínejte velkým písmenem a ukončete tečkou. 

 

4.5 Použití kurzivy 

 

• Kurzivu používejte pro zvýraznění. Dále kurzivně uvádějte komentované příklady; 

názvy monografií a jakýchkoliv jejich částí (kapitol, oddílů, paragrafů, hesel atp.); 

názvy časopisů a časopiseckých studií; názvy přednášek a konferenčních příspěvků. 

Názvy grantových úkolů či projektů uvádějte běžným typem písma. 

• Kurzivně uvádějte originály přeložených termínů: – Tento jev se někdy označuje jako 

jazykový posun (language shift). – atp. 

• Kurzivně neuvádějte termíny. 

 

4.6 Seznam literatury a struktura bibliografických záznamů 

 

                                                 
2 Tiskovou kvalitou se rozumí rozlišení od 300 DPI. 



• Bibliografie se řídí normou APA (American Psychological Association3), jejíž výhodou 

je kromě všeobecné rozšířenosti také to, že citace vycházející z této normy lze generovat 

pomocí volně dostupných bibliografických softwarových nástrojů typu Zotero nebo 

Citace PRO.  

• Na konci příspěvku uveďte seznam literatury; seznam smí obsahovat jen ty položky, 

z nichž se v příspěvku cituje nebo na něž se v příspěvku odkazuje, ostatní položky 

v případě potřeby uvádějte v seznamu zvlášť, v pododdíle „další necitovaná literatura 

k tématu“. 

• Pracujete-li s primární (rozebíranou) a sekundární literaturou, uveďte příslušné položky 

ve dvou samostatných pododdílech nadepsaných jako primární literatura a sekundární 

literatura. 

• Na položky v seznamu literatury odkazujte v textu příspěvku příjmením autora, rokem 

vydání, popř. stránkovým údajem (paragrafem, oddílem, kapitolou atp.), jednotlivé 

údaje od sebe oddělujte čárkou: 

 

(Mathesius, 1966) 

(Mathesius, 1966, s. 25) 

(Mathesius, 1966, s. 25–27) 

(Mathesius, 1966, s. 25n) 

(Mathesius, 1966, s. 25, 27, 32) 

(Mathesius, 1966, passim) 

(Mathesius, 1966, kap. 3) 

(Mathesius, cit. podle Daneš, 1991, s. 162) 

(Mathesius, 1966, s. 25; zvýraznění originálu) nebo (Mathesius, 1980, s. 25; 

zvýraznil/podtrhl/kurziva RS), tj. iniciála rodného jména a příjmení autora/autorky 

příspěvku 

(srov. Mathesius, 1966, s. 25, pozn. 3) 

 

– první vydání značte tímto způsobem: 

(Mathesius, 1966/1942, s. 25) 

 

– dvě a více publikací téhož autora oddělujte čárkou: 

                                                 
3 Kompletní manuál je k dispozici zde: <http://www.apastyle.org> 



(Mathesius, 1961, 1966) 

 

– publikace různých autorů oddělujte středníkem: 

(Havránek, 1928; Mathesius, 1966/1942) 

(Havránek, 1961, 1977; Mathesius, 1961, 1966) 

(Havránek, 1928, s. 24–31; Mathesius, 1966/1942, s. 17, 25) 

 

– pro rozlišení více publikací téhož autora se stejným vročením použijte malá 

písmena a, b, c atd.: 

(Mathesius, 1982a, 1982b) 

(Havránek, 1963c; Mathesius, 1982a) 

 

– v případě společné publikace dvou autorů od sebe jednotlivá příjmení oddělujte 

znakem &: 

(Fried & Ostman, 2004) 

 

– v případě společné publikace tří až pěti autorů uveďte v první citaci všechna 

příjmení, mezi posledními dvěma uveďte znak &, předešlá oddělte čárkou; v další 

citaci uveďte jen příjmení prvního autora se zkratkou et al.: 

první citace – (Zlatev, Racine, Sinha & Itkonen, 2008) 

další citace – (Zlatev et al., 2008) 

 

– v případě společné publikace šesti a více autorů uveďte ve všech citacích 

(tj. v první i v následujících) jen příjmení prvního autora se zkratkou et al.: 

(Gilbert et al., 2003). 

 

– odkazujete-li v nepřerušené řadě na tutéž položku, použijte zkratku ibid.: 

(ibid.) 

(ibid., s. 28) 

 

• Položky seznamu literatury uvádějte důsledně v abecedním pořadí, bez ohledu na to, 

zda je autorem osoba nebo instituce nebo se začíná názvem publikace; více položek 

téhož autora řaďte od nejstarší položky po nejnovější (samostatné publikace jednoho 

autora předcházejí ty, u nichž je spoluautorem nebo spolueditorem); dojde-li k tomu, že 



se v seznamu objeví více položek, které by měly stejnou odkazovací závorku 

(tj. příjmení autora nebo název instituce a letopočet jsou totožné), rozlište je přidáním 

malých písmen a, b, c atd. těsně (bez mezery) za rok vydání, tj.: 

 

Putnam, R. D. (1976). 

Putnam, R. D. (1978a). 

Putnam, R. D. (1978b). 

Putnam, R. D. (Ed.). (2000). 

Putnam, R. D. (2005/1969). 

Putnam, R. D. (v tisku). 

Putnam, R. D. (n. d.). 

Putnam, R. D., & Atkinson, A. (1973). 

Putnam, R. D., & Atkinson, A. (Eds.). (1975). 

Putnam, R. D., & Winch, A. (1969). 

 

• Bibliografické odkazy v seznamu literatury za článkem uvádějte prosím podle těchto 

vzorů: 

 

– monografie: 

Chromý, J., & Lehečková, E. (Eds.). (2010). Rozhovory s českými lingvisty III. Praha: 

Akropolis. 

Bartoň, T., Cvrček, V., Čermák, F., Jelínek, T., & Petkevič, V. (2009). Statistiky češtiny. 

Praha: Nakladatelství Lidové noviny, Ústav Českého národního korpusu. 

Divjak, D. (2010). Structuring the lexicon: A clustered model for near-synonymy. 

Berlin, New York, NY4: De Gruyter Mouton. 

Gee, J. P., & Handford, M. (Eds.). (2012). The Routledge handbook of discourse 

analysis. New York, NY: Routledge. 

 

– časopisecké publikace: 

                                                 
4 V případě místa vydání ležícího na území Spojených států amerických vždy uvádějte po názvu tohoto místa za 

čárkou dvojmístný kód státu (tj. kód USPS; viz např. tabulku umístěnou na internetových stránkách: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/US_state_codes>), v němž se místo vydání nachází 



Wodak, R., Krzyżanowski, M., & Forchtner, B. (2012). The interplay of language 

ideologies and contextual cues in multilingual interactions: Language choice and code-

switching in European Union organizations. Language in Society, 41(3), 157–186. 

 

– příspěvky v monografiích: 

Verhagen, A. (2000). Interpreting use: Construing the history of Dutch causal verbs. In 

M. Barlow & S. Kemmer (Eds.), Usage based models of language (s. 261–286). 

Stanford, CA: CSLI Publications. 

 

– elektronické dokumenty: 

Dryer, M. S., & Haspelmath, M. (Eds.). (2011). The world atlas of language structures 

online. Mnichov: Max Planck Digital Library. Dostupné z http://wals.info. 

Maddieson, I. (2011). Consonant inventories. In M. S. Dryer & M. Haspelmath (Eds.), 

The world atlas of language structures online. Mnichov: Max Planck Digital Library. 

Dostupné z http://wals.info/feature/1A. 

 

– položky začínající názvem publikace: 

Index českých exonym (2006). Praha: Český úřad zeměměřický a katastrální. 

An introduction to conversation analysis (2011). Loughborough: Loughborough 

University. Dostupné z http://homepages.lboro.ac.uk/~ssca1/sitemenu.htm. 

 

• V anglicky psaných příspěvcích uvádějte jak v seznamu literatury, tak v odkazovacích 

závorkách jako ekvivalent české zkratky „s.“ zkratku „p.“ – (p. 11) – nebo „pp.“ – (pp. 

11–28) –. 

• Citace cyrilsky psaných publikací transliterujte (transliterační tabulky pro ruštinu, 

s odkazy na tabulky pro další jazyky, viz např. na stránkách: 

<http://www.lib.cas.cz/space.40/CYRILLIC/RU-EN-T3.HTM>), 

a to jak v závěrečném seznamu literatury, tak přímo v textu článku. 

V anglicky psaných textech použijte tzv. vědeckou transliteraci cyrilice (viz např. na 

stránce: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_transliteration_of_Cyrillic>). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_transliteration_of_Cyrillic

