
92 L X / 2 0 1 2

Zásady úpravy textů 
v časopise Umění/Art

Ve snaze dosáhnout standardní úpravy textů publiko-
vaných v časopise Umění prosíme autory o dodržování 
následujících zásad. Týkají se citování časopiseckých 
a novinových článků,1, 2, 3, 4 různých typů knih a sta-
tí v nich obsažených,5, 6, 7, 8 neperiodických sborníků,9 
edičních řad,10 katalogů,11 diplomních prací,12 recenzí13 
anebo nevytištěných textů, které jsou dostupné pou-
ze na internetu či CD-ROMu.14, 15 Namísto zdlouhavého 
výkladu seznamujeme přispěvatele s těmito pravidly 
prostřednictvím praktických ukázek, shrnujících typic-
ké příklady. Předem však upozorňujeme alespoň na 
uvádění plného jména autora (křestní i příjmení); na 
dvojí pojetí funkce editora,7, 8 na interpunkci, tj. umís-
tění čárek, teček a dvojteček v jednotlivých bibliogra-
fických údajích a na pomlčky mezi nimi,1, 5, 6 ,7 dále 
na vyznačení kurzivy, na rozdílnou funkci římských 
a arabských číslic,1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 na využívání předložky 
„in“ 6, 7, 8, 9 a také na plný výčet stránek citované práce, 
případně citovaného místa v ní (pro citování konkrét-
ních jednotlivých stránek však porovnejme pozn. 1 
a 16). Internetovou citaci uvádíme s datem, kdy byla 
vyhledána.14

Je-li některá práce citována v textu vícekrát, při-
pomíná se číslem poznámky, kde byla uvedena popr-
vé.16 Jsou-li v textu opakovaně citovány různé práce 
jediného autora, předsuneme před toto číslo poznámky 
zkrácený název dané práce.17 Je-li v našem textu citová-
na práce mající více autorů, uvedeme nejvýše tři jména 
a popřípadě ještě zkratku „et al.“.6 Používáme meziná-
rodní ekvivalenty odkazů, jako „idem“,8 „eadem“ (mn. 
č. iidem, eaedem)… Odkaz „ibidem“ je možno použít 
pouze v téže nebo následující poznámce, není-li mezi 
ni a stať, k níž se odkaz „ibidem“ vztahuje, vsunut jiný 
titul.18 Místo vydání zahraničních publikací píšeme 
původním, nezčeštěným pravopisem.5, 7, 10, 11 

Kurzivu užíváme vždy u názvů časopisů, knih, 
katalogů nebo diplomních prací a zpravidla také u ná-
zvů uměleckých děl v textu, například Svoboda vedoucí 
lid na barikády. Citáty se vyznačují kurzivou a uvo-
zovkami: „Výroky vynikajících tvůrčích individualit jsou 
vždy zajímavé, i tehdy, když zkreslují skutečnost ...“18 Je-li 
text proložen číselnými odkazy k vyobrazením, uzaví-
ráme tyto číselné odkazy do hranatých závorek [19]. 
U titulků k reprodukcím upozorňujeme na podobu pro 
díla neanonymní19 a na trojí základní schéma pro díla 
anonymní, rozlišitelná prvotně podle lokace,20 ikono-
grafického typu,21 nebo podle funkce.22 

Příspěvky přijímáme na CD nebo elektronickou 
poštou. S textem je třeba odevzdat seznam vyobrazení 
a podklad pro cizojazyčné resumé v rozsahu 1 normo-
stránky. Autoři rovněž odpovídají za zajištění autor-
ských a reprodukčních práv svých ilustrací.

O výběru recenzních publikací a recenzentů před-
nostně rozhoduje redakce a redakční rada.
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