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■ Všechny příspěvky odevzdávejte jedině 
v elektronické podobě ve Wordu nebo RTF na 
adresu jiri.hutecka@ustrcr.cz. Příspěvky zasíla-
né v jiné podobě nebudou redakcí přijímány.

■ Budete-li k textu přikládat přílohy (tabulky, 
grafy apod.), projednejte to prosím předem 
s redakcí.

■ Délka jedné studie by měla být v rozmezí 
30–60 normostran včetně poznámek. Délka 
recenze maximálně pět normostran, délka 
anotace maximálně dvě normostrany.

■ Poznámky vkládejte pod čáru.

■ Ke každému článku musí být přiloženo 
anglicky psané resumé nebo podklad pro 
překlad do anglického jazyka. Maximální 
délka resumé jedna normostrana.

■ Citace kurzivou bez uvozovek.

■ Poznámky autora v citovaném textu psát 
do kulatých závorek s poznámkou: pozn. 
aut., psáno normálním písmem.

■ Názvy tiskovin a uměleckých děl (knih, 
filmů atd.) kurzivou.

■ Vynechávky v citaci označují tři tečky v hra-
natých závorkách, psáno normálním písmem 
(ne kurzivou).

■ Nekonvenční zkratky lze v citovaném textu 
rozepsat do hranatých závorek – příklad: 
J. N. vstoupil na radu pplk. B. do N[árodní-
ho] s[ouručenství].

■ Nelogická či nesmyslná tvrzení v citaci je 
možno označit (sic); lze vztáhnout též na 
pravopisné chyby či stylistické nepřesnosti, 
pokud chce autor ponechat vyjadřovací styl 
citovaného dokumentu.

■ V co nejmenší míře používat zkratky; při 
prvním výskytu v textu zkratku vypsat; při 
opakovaném používání lze zkratku ze stylis-
tických důvodů rozepsat.

■ Krycí jména agentů či názvů akcí StB se 
nepíší verzálkami, ale normálním písmem 
v uvozovkách s velkým počátečním písmenem.

Při citování dokumentů z provenience StB 
psát krycí jména agentů a názvů akcí verzál-
kami (tedy jako pisatel)

InfORMaCe PRO aUTORY

Redakce časopisu Securitas Imperii žádá autory, aby při zasílání příspěvků laskavě do-
držovali níže uvedená pravidla (viz též www.ustrcr.cz):

POdOBa CITaCí:

MOnOgRafIe
■ PŘÍJMENÍ, Jméno: Název knihy kurzivou. Vydavatel, místo a rok vydání, č. stránky (až nahrazuje 
dlouhá pomlčka bez mezer) 

kaPlan, karel: StB o sobě. Výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. ÚdV Pčr, Praha 2002, 
s. 11–14.

2. VýSkYT

■ Další odkaz na stejnou knihu už neobsahuje vydavatele a místo a rok vydání. Vynechává se 
i podnázev, v případě hodně dlouhého názvu lze zkrátit a doplnit třemi tečkami.

kaPlan, karel: StB o sobě, s. 15.

BeZPROSTředně náSledUJíCí OdkaZ

tamtéž, s. 18.
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BeZPROSTředně náSledUJíCí OdkaZ na STeJnOU STRanU PRaMene

tamtéž.

SPOlUaUTOřI Se OddělUJí dlOUHOU POMlčkOU S MeZeRaMI

ForMÁnkoVÁ, Pavlína – koura, Petr: Žádáme trest smrti! Ústr, Praha 2008, s. 394.

SBORníkY a OdBORná PeRIOdIka
■ PŘÍJMENÍ, Jméno: Název stati obyčejně. In: má-li editora/y PŘÍJMENÍ, Jméno editora/ů (ed./
eds.): Název periodika kurzivou. Vydavatel, místo a rok vydání, č. stránky (až nahrazuje dlouhá 
pomlčka bez mezer)

ZaHradníček, tomáš: rozděleni minulostí. československá sociální demokracie 
v letech 1989–1992. In: Soudobé dějiny XVI., 2–3, Praha 2009, s. 333–385

kVaček, robert: Podoby studené války. In: Česko-slovenská historická ročenka 2006, 
Brno 2006, s. 255–260

Vlček, eduard: Vývoj prokuratury v letech 1945–1990. In: MalÝ, karel – soukuP, 
ladislav (eds.): Vývoj práva v Československu v letech 1945–1989. karolinum, Praha 
2004, s. 389–390.

článkY 

čaSOPISeCké

■ PŘÍJMENÍ, Jméno: Název článku obyčejně. Název časopisu, rok vydání, číslo, č. stránky.

ŽÁček, Pavel: causa rudolf Hegenbart. Reflex, 1999, č. 45, s. 68.

V deníCíCH

■ PŘÍJMENÍ, Jméno: Název článku obyčejně. Název novin, datum.

Bouc, František: krize zasáhla půlku čechů. Lidové noviny, 16. 4. 2009.
■ Je-li článek podepsán pouze šifrou, uvádí se v závorce za názvem textu.

noví ministři (X. y.)

fOndY
■ Archiv kurzivou, fond, karton, signatura atd.

Archiv bezpečnostních složek (dále jen aBs), fond (dále jen f.) Vyšetřovací spisy – české 
Budějovice (dále jen cB-V), Vyšetřovací spis archivní číslo (dále jen a. č.) V-250 čB.
Národní archiv (dále jen na), f. státní prokuratura, č. j. xxx, název.
Státní okresní archiv (dále jen soka) Jindřichův Hradec, f. okresní národní výbor 
1951–1954, karton (dále jen k.) 34, signatura (dále jen sign.) 250, Vystěhování vesnic-
kých boháčů.
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elekTROnICká MédIa

elekTROnICkY PUBlIkOVané knIHY

kurland, Philip B., and lerner, ralph, eds. the Founders’ constitution. chica-
go: university of chicago Press, 1987, http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.
(Pokud je k dispozici i tištěná forma, uvést dle normy pro citaci knih.)

článkY On-lIne

tanĚV, Pavel: Hannah arendtová. Reflex, 2006, č. 43 (26. 10. 2006), 
http://www.reflex.cz/clanek25340.html.

weBOVé STRánkY

totalita.cz, třetí odboj v československu, http://www.totalita.cz/odb3/odb3.php  
(podle stavu ke dni 1. 10. 2009).




