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NEVIDÍME, CO NEVÍME 
 

Mezinárodní konference studentů doktorských programů  
pořádaná Katolickou teologickou fakultou 

 

 

 
POKYNY PRO PŘISPĚVATELE 

Dovolujeme si zveřejnit pokyny pro účastníky konference „Nevidíme, co nevíme" pořádané Katolickou 
teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze 26. dubna 2018. 

Prosíme o jejich pozorné přečtení a dodržení. Zjednodušíte tím přípravu i průběh celé konference. Pokyny 
byly vypracovány na základě zkušeností z předchozích ročníků konference.  
 

Děkujeme 
 
 

TIMELINE 

12. 4. 2018: odevzdání příspěvků.  

Je třeba odevzdat dvě verze příspěvků (pokud se od sebe zásadně liší):  
− text mluveného projevu, který bude přednesen na konferenci (z důvodu nutné přípravy 

překladatelů) 
− finální text písemné podoby, který bude uveřejněn ve sborníku. Po skončení konference bude v 

termínu jednoho týdne možné text doplnit v rámci podnětů vzniklých diskuzí po přednesu 
příspěvku. Po uplynutí tohoto termínu nebudou už žádné změny textu možné. Poté příspěvek 
projde recenzním řízením, které rozhodne o jeho publikování.   
 
Dále je třeba odevzdat: 

− abstrakt 
− obrazovou přílohu (pokud ji příspěvek obsahuje)  
− seznam obrazové přílohy a popisky obrázků 

 
 
Odevzdání příspěvku je podmínkou pro aktivní účast na konferenci! 

 
 
 
 
26. 4. 2018: konference 
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MLUVENÝ PŘEDNES 

Délka příspěvku je stanovena na 20 minut. Po skončení bloku bude prostor pro diskuzi (ke každému 
příspěvku cca 10minutová diskuze). Tomu v závislosti na plynulosti projevu, obsažnosti powerpointové 
prezentace apod. odpovídá zhruba 6−8 normostran textu.  

S ohledem na překladatele, prosíme, dbejte na to, že pokud budete text číst, je třeba mluvit pomalu, 
intonovat jako při přednášení projevu, text přirozeně traktovat dle jeho vnitřní stavby a vývoje. Překladatelé, 
ačkoli budou Váš text znát dopředu, nemohou stihnout překládat rychle čtený text.  

V přednáškových místnostech bude k dispozici počítač a promítací technika. 
 
 
 

TEXT PŘÍSPĚVKU 

Maximální délka příspěvku pro vydání do sborníku je stanovena na 10 normostran. Delší příspěvky 
nebudou přijaty k publikování a budou vráceny k přepracování. Jedna normostrana obsahuje 1800 znaků 
(včetně mezer). Do stanoveného limitu se počítá text včetně poznámek pod čarou.  
 

Text odevzdávejte bez vlastních redakčních úprav (tj. například bez tzv. tvrdých konců řádků, oddílů či 
stránek apod.). Prosíme, názvy děl (uměleckých, literárních, hudebních aj.) v textu příspěvku vyznačujte 
kurzívou.  
 

Text musí obsahovat citační aparát, pro který používejte funkci Poznámek pod čarou. Při vypracování 
poznámkového aparátu postupujte dle citačního úzu AV ČR. 
(http://www.umeni-art.cz/cz/norm.aspx) 
 

Zaslaný soubor pojmenujte Vaším příjmením a jménem dle vzoru: Novak_J_text 
 
 
 

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 

Text příspěvku ve sborníku může být doplněn max. 3 černobílými obrázky. Je lépe ke zpracování zaslat 
původní barevnou variantu reprodukcí, pokud tuto možnost máte. Vypořádání se s autorskými právy náleží 
autorům textů.  
 

Obrázky nezasílejte vložené do textu, ale jako samostatné soubory (typu jpg, tif,...) v tiskové kvalitě (min. 
300 dpi). Připojte také samostatný soubor s popiskami obrázků pojmenovaný Vaším příjmením a jménem 
dle vzoru: Novak_J_obrazky. Popisky k obrázkům vypracujte podle jedné z variant uvedených v citačním 
úzu, která nejlépe vyhovuje vašemu typu vyobrazení. 
 
 

ABSTRAKT 

Abstrakt zasílejte v samostatném souboru, ve kterém uveďte také název příspěvku a 3 klíčová slova. Abstrakt 
vytvořte v délce 1800 znaků (včetně mezer), ve Vašem rodném jazyce. Přeložen bude na náklady 
organizátorů. Soubor s abstraktem pojmenujte Vaším příjmením a jménem dle vzoru: Novak_J_abstrakt. 


