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Abstract: 

Author instructions in SALi and formatting requirements.  

This is the formatting specification and template for the papers submitted to Studies in Applied 

Linguistics. The abstract contains between 150 and 250 words. 

 

Klíčová slova / Key words: 

korpusová lingvistika, výuka cizího jazyka, vztažné věty, syntax, čeština 

corpus linguistics, foreign language teaching, relative clauses, syntax, Czech 

 

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; že autoři jsou výhradními držiteli autorských práv k rukopisu; že pokud rukopis 

obsahuje materiál, k němuž má autorská práva třetí strana, získali autoři svolení k jeho plnému 

použití v SALi ještě před jeho nabídnutím redakci; že nabídnutý rukopis včetně názvu a 

abstraktu je dostatečně odlišný od jiných textů vydaných nebo určených k vydání v jiném 

časopise nebo monografii. Autorům mimo UK bude vystavena licenční smlouva.    

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. Redakce si vyhazuje právo příspěvek, který zjevně 

nesplňuje formální požadavky časopisu (viz oddíl 5 níže), vrátit autorům ještě před zasláním 

do recenzního řízení. 

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 uvedena přesná citace textu vydaného v SALi. V ostatních případech bude 

žádost o přetisk materiálů ze SALi posouzena vydavatelem individuálně. 

mailto:%3ckaterina.sormova@ff.cuni.cz
mailto:%3ckaterina.sormova@ff.cuni.cz


2. Abstrakt a klíčová slova 

Rukopis příspěvku musí být doplněn anglickým abstraktem v rozsahu 150–250 slov 

a anglickým názvem. Je-li příspěvek napsán anglicky, musí být doplněn také českým 

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

Abstrakt musí jasně představit výzkumnou otázku, použitá data a metodologii, výsledky a 

implikace (v závislosti na povaze článku). 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 výrazů, v pořadí dle relevance, oddělené 

čárkou. 

 

3. Zaslání příspěvku a anonymizace 

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

formátu doc(x) a pdf. Na první straně příspěvku uveďte své jméno a příjmení, afiliaci (aktuální 

odborné působiště) a svůj kontaktní e-mail (viz výše). Na druhé straně bude uveden název 

příspěvku, po němž následuje samotný text. 

Za účelem zajištění nestranného a objektivního recenzního řízení musí být příspěvky 

důsledně anonymizovány:  

• Jména autorů se (kromě titulní strany) v příspěvku nebudou vyskytovat. 

• Odkazy na vlastní publikace uvádějte pouze jako “autor” / “autoři”; v seznamu literatury 

nebude uveden ani název publikace. 

• Příspěvek zaslaný k recenznímu řízení neobsahuje informaci o finanční podpoře; 

informace autoři doplní, pokud bude příspěvek přijat k publikaci. 

• Ze souborů odstraňte veškerá metadata o autorech. 

 

4. Rubriky SALi 

Texty publikované v rubrice Studie mohou obsahovat mezi 4 000 a 10 000 slovy; texty pro 

rubriku Recenze mezi 1 000 a 3 000 slovy; a pro rubriku Horizonty přibližně 2 000 slov. 

Příležitostná rubrika Rozhovor předem omezený rozsah nemá.  
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5. Formální úprava příspěvků 

5.1 Základní požadavky 

Příspěvky zaslané redakci SALi budou splňovat následující požadavky: 

• Použijte formát kompatibilní s textovým editorem Word, písmo Calibri 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. 

• SALi se řídí stylem APA 7, jak je nastíněno níže (blíže viz https://apastyle.apa.org/). 

 

5.2 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. 

 

5.3 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, tj. [...] jako příprava na vědeckou konferenci k jubileu prof. 

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

pracích. 

 

5.4 Tabulky, obrázky a grafy atp. 

• Tabulky, grafy, obrázky atp. řaďte na vhodná místa přímo do textu. V případě přijetí 

článku do tisku si redakce vyžádá obrázky, tabulky a grafy v samostatných souborech 

v tiskové kvalitě (tj. min. 300 DPI). Tabulky a grafy posílejte v souborech 

vytvořených v programu Excel, případně vygenerovaných programy jako R či SPSS. 

 
1 Toto je text poznámky pod čarou. 
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• Popisky tabulek, obrázků a grafů vkládejte pod daný objekt a uvádějte ve formátu: 

Obrázek 4: Frekvence výskytu adjektiv kreativní a tvůrčí v letech 1990–2009 

v psaných korpusech. Zachyceno pomocí lineární regrese pomocí nástroje SyD. 

 

5.5 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). 

• Kurzivně neuvádějte termíny. 

 

5.6 Seznam literatury a struktura bibliografických záznamů 

• Reference se řídí normou APA 7 (https://apastyle.apa.org/). 

• Seznam literatury na konci příspěvku smí obsahovat jen ty položky, na něž se 

v příspěvku odkazuje. 

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

samostatných pododdílech nadepsaných jako primární literatura a sekundární literatura. 

• Na položky v seznamu literatury se odkazuje v textu příspěvku narativním způsobem 

nebo v závorce:  

Přehled asimilace místa artikulace v češtině přináší Volín (2010, 52n). 

Pevný přízvuk je z typologického hlediska výrazně častější (Maddieson, 2010). 

• Odkaz v textu obsahuje příjmení autora, rok vydání, popř. stránkový údaj (oddíl, 

kapitolu atp.). Jednotlivé údaje se od sebe oddělují čárkou: 

(Mathesius, 1966) 

(Mathesius, 1966, s. 25) 

(Mathesius, 1966, s. 25–27) 

(Mathesius, 1966, s. 25n) 

(Mathesius, 1966, kap. 3) 

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

 

 

https://apastyle.apa.org/


–  první vydání lze naznačit takto: 

(Mathesius, 1966/1942, s. 25) 

 

– více publikací téhož autora se odděluje čárkou: 

(Mathesius, 1961, 1966) 

 

– více publikací téhož autora se stejným vročením se rozliší malými písmeny: 

(Mathesius, 1982a, 1982b) 

 

– u publikací dvou autorů se od sebe jednotlivá příjmení oddělují znakem & 

(v závorkách) a spojkou „a“ (v narativním stylu): 

(Fried & Östman, 2004) 

Jak ukázali Fried a Östman (2004) 

 

– na publikace tří nebo více autorů se odkazuje uvedením příjmení prvního autora a 

zkratky „et al.“ (jen pokud by takový údaj nebyl ve vztahu k seznamu referencí 

jednoznačný, uvádí se počet autorů nutný pro rozlišení): 

(Zlatev et al., 2008) 

 

• Vícečetné odkazy v textu článku uvádějte podle abecedy, např.: 

Srozumitelnost (comprehensibility) se týká subjektivního pocitu snadnosti či 

obtížnosti zpracování promluvy daného mluvčího posluchačem (Derwing & Munro, 

2015; Levis, 2018; Munro & Derwing, 1995). 

 

• Položky seznamu literatury uvádějte důsledně v abecedním pořadí; více položek téhož 

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

předcházejí ty, u nichž je spoluautorem nebo spolueditorem). 

 

  



• Bibliografické odkazy v seznamu literatury za článkem uvádějte podle těchto vzorů: 

– monografie: 

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

Nakladatelství Lidové noviny, Ústav Českého národního korpusu. 

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

analysis. Routledge. 

 

– časopisecké publikace: 

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. 

https://doi.org/10.1017/S0047404512000036  

 

– kapitoly 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). CSLI 

Publications. 

 

– elektronické dokumenty: 

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

online. 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. Max Planck Digital Library. Dostupné 

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

 

• V anglicky psaných příspěvcích uvádějte v seznamu literatury i v 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>). 
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