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Texty přijímáme e-mailem nebo poštou (ve druhém případě prosíme o výtisk 
a elektronickou verzi na CD nebo DVD). Prosíme autory, aby k textu připo-
jili vyplněného a podepsaného formuláře „Oświadczenie Autora/Współau-
tora” (ke stažení na internetové adrese: http://www.marszalek.com.pl/his-
toriaslavorumoccidentis/wspolpraca.html).

Přijímáme texty polském jazyce a v tzv. světových jazycích (anglickém, 
německém, francouzském a ruském), a také českém či slovenském jazyce.

Texty zaslané do 15. března jsou určeny k vydání v prvním čísle, texty 
přijaté do 15. září v druhém čísle.

Všechny zaslané texty jsou nejprve posouzeny redakcí a kvalifi kovány 
k recenznímu řízení. Poté jsou texty předány vnějším recenzentům, se za-
chováním anonymity. Když redakce obdrží recenze, rozesílá je zpět autorovi, 
který na základě příp. návrhu recenzentů vykoná úpravu textu během 2 týd-
nů. Následně jsou texty redakčně zpracovány a znovu zaslány autorům k au-
torizaci, která nemůže překročit 7 dnů (v souborech formátu pdf se opravu-
jí výhradně editační chyby: překlepy, čárky atp.). Po autorizaci je text vydán. 

Redakce informuje, že užívá proceduru dvojího recenzování se zacho-
váním oboustranné anonymity a dodržuje zásady zabraňující praktikám 
ghostwriting a jiným – bližší informace ke stažení na internetové adrese: 
http://www.marszalek.com.pl/historiaslavorumoccidentis/wspolpraca.html.
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Text článku, recenze, zprávy musí obsahovat tyto informace a splňo-
vat tyto požadavky:

Informace o autorovi/ autorech:
– jméno a příjemní, 
– titul nebo vědecká hodnost,
– pracoviště,
– korespondenční adresa,
– kontaktní telefon,
– e-mailová adresa.

Přílohy:
– „Oświadczenie Autora/Współautora”

Pořadí jednotlivých částí textu:
1. jméno a příjmení; město, které je sídlem zaměstnavatele (uvedené v zá-

vorce),
 např. Jan Kowalski (Warszawa),
2. název textu,
3. klíčová slova polském a anglickém jazyce (3–5),
 např. Słowa kluczowe: historia, Polska, kultura
 Keywords: history, Poland, culture,
4. abstrakt v anglickém jazyce (max. 250 znaků s mezerami),
5. text (měl by měl být strukturován – oddělená úvodní část, jednotlivé 

další části a závěr),
6. resumé anglickém jazyce (max. 900 znaků s mezerami).

Technické požadavky na text:
– text napsaný v MS Word,
– formát A4, okraje 2,5 cm (horní, dolní, pravý a levý),
– písmo textu: Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,5,
– písmo poznámek: Times New Roman, velikost 10, řádkování 1,15,
– max. počet znaků s mezerami: 45 000 (článek, recenzní článek) nebo 

12 000 (recenze, zpráva, polemika),
– ilustrace připravené pro formát B5, s připojeným seznamem ilustrací 

(vydání ilustrací po dohodě s redakcí),
– ilustrace, tabulky a diagramy výhradně dvoujazyčné (v jazyce textu a an-

glickém jazyce).
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Zpracování poznámek:
– Bibliografi cký zápis knih napsaných 1–3 autory podle vzoru: 
 A. Pleszczyński, Przestrzeń i polityka. Studium rezydencji władcy wcześniej-

szego średniowiecza, Lublin 2000, s. 29 n.
– Bibliografi cký zápis článků publikovaných v časopisech podle vzoru: 
 Z. Fiala, K počátkům listin v Čechách, Sborník historický 1 (1953), s. 27–

45; T. Lalik, Włość kanoników staroboleslawskich w pierwszej połowie XI 
wieku. Ze studiów nad organizacją domeny książęcej, Kwartalnik Historii 
Kultury Materialnej 19 (1971), nr 2, s. 399–429.

– Bibliografi cký zápis článků publikovaných ve sbornících podle vzoru: 
 M. Bláhová, Dějepisectví v českých zemích přemyslovského období, [w:] 

Przemyślidzi i Piastowie – twórcy i gospodarze średniowiecznych monarchii. 
Materiały z konferencji naukowej Gniezno 5–7 maja 2004, red. J. Dobosz, 
Poznań 2006, s. 107–139, tu, s. 116–117.

– Bibliografi cký zápis hesel a článků ve slovnících a encyklopediích podle 
vzoru:

 G. Kreuzer, Udalrich, [w:] Lexikon des Mittelalters, Bd. VIII. München – 
Zürich 2000, k. 1173–1174.

– Zápis internetové publikace podle vzoru: M. Danielewski, O Bolesławie 
Chrobrym, https://grzybowskiezimowiska.wordpress.com/artykuly [pří-
stup dne 10.01.2015].

– Při opakovaném citování textu se uvádějí max. první tři slova názvu.
– Latinské citáty kurzívou bez uvozovek, citáty v novodobých jazycích stan-

dardním písmem v uvozovkách.
– Zápis archiválních pramenů a pramenných edicí budou připravovat vě-

dečtí redaktoři publikace.
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