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Pokyny pro přispěvatele do časopisu
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis.
Facultas theologica Cyrillo-methodiana.
Theologica Olomucensia
CHARAKTERISTIKA PŘÍSPĚVKŮ
Příspěvek musí odpovídat hlavní tematické linii časopisu. Cílem časopisu je přinášet výsledky
vědeckého bádání v oboru teologie a v oborech s teologií souvisejících a kultivovat vědeckou
diskusi.
Časopis uveřejňuje vědecké studie a články ze všech teologických oborů, případně i z dalších
disciplín přítomných na teologických fakultách, pokud je v příspěvcích nějakým způsobem
zohledněn vztah k teologii a/nebo k náboženství.
Do časopisu se přijímají původní, jinde nepublikované příspěvky. Příspěvek musí splňovat
kritéria uvedená v tomto dokumentu. Autor redakci sdělí kontaktní adresu, která bude též
otištěna. Zasláním příspěvku autor vyjadřuje souhlas s jeho otištěním v časopise.
Příspěvek musí mít po obsahové stránce odpovídající vědeckou úroveň a musí přinášet nové
poznatky. Po formální stránce musí název příspěvku plně vystihovat obsah příspěvku.
Příspěvek musí obsahovat kompletní bibliografické informace u všech citovaných odkazů
podle příslušných norem obvyklých pro vědecké publikace.
Příspěvky procházejí oboustranně anonymním řízením, v jehož průběhu může být příspěvek,
který nesplňuje některý z uvedených požadavků, odmítnut, případně vrácen autorovi
k přepracování v souladu s připomínkami obsaženými v posudcích odborných recenzentů,
eventuálně i s připomínkami výkonného redaktora v případě nedostatků čistě technického či
formálního rázu. Po zveřejnění příspěvku autor dostává jeden autorský výtisk.









POŽADAVKY NA ODEVZDANÉ PŘÍSPĚVKY
Příspěvky se přijímají v těchto jazycích: angličtina, němčina, italština, francouzština a
španělština.
Příspěvky odevzdávejte v elektronické podobě ve formátu .doc, .docx, .odt nebo .rtf
(ostatní vhodné formáty po domluvě).
Rozsah článku je minimálně 9 000, maximálně 90 000 znaků, rozsah recenze minimálně
3 600, maximálně 16 200 znaků (včetně mezer).
Je možné využít základních formátovacích vlastností: kurzíva, indexy, základní styly
(nadpisy a citace).
Citovanou literaturu uvádějte podle vzorů v tomto dokumentu (křestní jména autorů
mohou být uváděna iniciálou – pozor na mezeru za tečkou [H. U. VON BALTHASAR], pro
příjmení používejte KAPITÁLKY, ne VELKÁ PÍSMENA).
Používejte font Times New Roman. Pro hebrejštinu a řečtinu použijte font z programu
BibleWorks (http://www.bibleworks.com/fonts.html) nebo Unicode, pro koptštinu



Coptic2 (http://babel.uoregon.edu/yamada/fonts/coptic.html), pro ostatní jazyky fonty
Unicode nebo po domluvě jiné.
Neodsazujte první řádky odstavců, slova nedělte, nevkládejte vícenásobné mezery,
„enter“ používejte jen na konci odstavce.
SOUČÁSTI RUKOPISU

Součásti rukopisu článku:
 Název – ne delší než 100 znaků, v odůvodněných případech může obsahovat
 podtitul.
 Stať.
 Poznámkový aparát pod čarou.
 Anglický překlad názvu (s použitím velkých písmen u substantiv, adjektiv, zájmen,
příslovcí, sloves a číslovek).
 Klíčová slova v angličtině.
 Abstrakt o délce cca 900 znaků v angličtině.
 Ilustrace otiskujeme jen výjimečně, pokud bezprostředně souvisí s obsahem
 článku (požadované rozlišení 300 dpi, tedy asi 1530 × 2250 pro celou stránku).
Součásti rukopisu recenze:
 Název recenzované publikace.
 Místo vydání.
 Vydavatel.
 Rok vydání.
 Počet stran.
 ISBN (třináctimístné).
 Stať.
PRŮBĚH KOREKTUR
Autor si sám zajišťuje jazykovou korekturu (v případech, kdy jazyk článku není jeho
mateřským jazykem, měl by tuto korekturu provést rodilý mluvčí). V případě nedostatečné
jazykové úrovně bude příspěvek autorovi vrácen.
Redakce zajišťuje konečnou jazykovou a formální úpravu, jejíž součástí mohou být opravy
překlepů, bibliografických údajů i drobné stylistické korektury, s nimiž je autor seznámen
obvykle až při korektuře.
Před předáním do tisku jsou autorům rozeslány korektury. Autoři mají povinnost je
neprodleně provést a odeslat zpět.
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12 STEMBERGER, Talmud a midraš, 412.
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