
Pokyny  
pro autory
Příspěvky zasílejte e-mailem výhradně na adresu portabalkanica@gmail.com. 
Zaslané rukopisy se nevrací, ostatní materiály jsou vráceny na vyžádání. Autoři 
otištěného příspěvku obdrží zdarma jeden výtisk časopisu PB a separát ve for-
mě PDF.

Příspěvky v  časopise vycházejí buď jako recenzované stati (odborné články, 
které musí splňovat formální požadavky uvedené v bodě 4), nebo jako nerecen-
zované příspěvky (např. eseje, recenze, překlady, zprávy, rozhovory).

Jazykem příspěvku může být čeština / slovenština / angličtina.

Doporučený rozsah příspěvku je do 60 000 znaků včetně mezer.

Recenzovaný článek musí povinně obsahovat: abstrakt v  angličtině a jazyce 
příspěvku (v rozsahu 600–1  200 znaků včetně mezer), 5–10 klíčových slov 
v angličtině a jazyce příspěvku, seznam použité literatury a pramenů a autor-
ský profil obsahující rok narození, působiště a odborné zájmy pisatele (v jazyce 
příspěvku, v rozsahu 150–400 znaků včetně mezer). Redakce upřednostňuje 
články opatřené ilustracemi v množství úměrném rozsahu příspěvku. Ilustrace 
dodávejte jako samostatné soubory ve formátu JPG. Popisek obrázku použijte 
současně jako název příslušného souboru. Seznam ilustrací (tj. seznam popis-
ků) s úplným odkazem na zdroj zařaďte na konec příspěvku.

Odborné články jsou předávány do anonymního recenzního řízení. Z něj 
vzejdou dva nezávislé posudky, které budou poskytnuty autorům. O zařazení 
příspěvků do konkrétního čísla rozhoduje redakční rada s přihlédnutím k vý-
sledku recenzního řízení a také s ohledem na naplněnost jednotlivých rubrik a 
redakční plán.

Příspěvky přijímáme ve formátu Microsoft Word (DOCX, DOC).

Na začátku příspěvku nezapomeňte vždy uvést celé jméno a příjmení autora a 
celý název příspěvku.

Kurzívou odlište v textu názvy všech děl a periodik, přímé citace je nutno vlo-
žit do uvozovek (dle českého úzu „“) a odlišit kurzívou.

Poznámky a odkazy na literaturu vkládejte výhradně pomocí automatické 
funkce „Vložit poznámku pod čarou“. Veškeré citace a odkazy na zdroje musí 
být uvedeny v souladu s normou ISO ČSN 690-2.

Redakce si vyhrazuje právo bez dalšího odůvodnění odmítnout články, které 
nerespektují základní pravopisné a typografické normy (např. nerozlišování 
pomlčky a spojovníku, nesprávné vkládání mezer při zápisu dat a časových roz-
mezí, odsazování nových odstavců pomocí tabulátoru či mezerníku, vkládání 
prázdných řádků mezi jednotlivé odstavce).


