Graecolatina Pragensia
Pokyny pro autory
• Rozsah článku: max. 25 normostran (včetně anotací, poznámek a seznamu referencí),
tj. max. 45 000 znaků včetně mezer.
• Jazyk: angličtina, němčina, francouzština; text článku (včetně abstraktu) musí být
zkontrolován rodilým mluvčím.
• Abstrakty a shrnutí:
o anglicky psaný abstrakt (před článkem), max. 8 řádek, tj. 700 znaků včetně
mezer;
o klíčová slova v angličtině za anglickým abstraktem;
o česky psané shrnutí (za References), max. 8 řádek, tj. 700 znaků;
o résumé (anglicky nebo francouzsky) pro L’année philologique 2-3 řádky
(nebude uveřejněno v článku).
• Seznam literatury: každý článek musí na konci být opatřen abecedně seřazeným
seznamem referencí.
• Odesílání: na mailovou adresu redakce glp@ff.cuni.cz jako příloha k mailu, a to jak
ve formátu doc // docx, tak i ve formátu pdf.
• Recenzní řízení: studie jsou podrobovány nezávislému a anonymnímu posouzení
dvou recenzentů (peer to peer review).
• Korektury: články jsou autorům rozesílány ke korektuře.
Formální náležitosti:
• Poznámky: pouze pod čarou v jednom souboru s článkem.
• Řecký text: je psán alfabetou; používají se běžně dostupné unikódové fonty (Palatino
Linotype, Gentium, Times New Roman, HellenicaU).
•
Odkazování: na sekundární literaturu se děje podle Harvardského systému (příjmení,
rok vydání, stránka/ stránky) v poznámce pod čarou, a to prostřednictvím položek v
seznamu referencí, např.:
1
Kasher (1987a: 38).
• Seznam referencí: jednotlivé položky mají mít tuto podobu:
o článek v časopise:
Kasher, A., 1991b. ‘On the pragmatic modules: a lecture’. Journal of
Pragmatics 16, 381-397. (U citace z časopisu se neuvádí „In:“.)
o článek ve sborníku/kolektivní monografii:
Kasher, A., 1991a. ‘Pragmatics and Chomsky’s research Program’. In: A.
Kasher (ed.), The Chomskyan Turn. Oxford: Blackwell, 122-149.
o kniha:
Schiffrin, D., 1987a. Discourse Markers. Cambridge: Cambridge University
Press.
Brugmann, K., 1906. Grundriss der vergleichenden Grammatik der
indogermanischen Sprachen. Zweiter Band. Lehre von den Wortformen und
ihrem Gebrauch. Erster Teil. Zweite Bearbeitung. Strassburg: K. J. Trübner.
o sborník/kolektivní monografie:
Bakker, E. J., de Jong, I. J. F., van Wees, H. (ed.), 2002. Brill’s companion to
Herodotus. Leiden – Boston – Köln: Brill.
• Všechny názvy českých (slovenských, maďarských...) prací citovaných v seznamu
referencí musí doprovázet překlad do jazyka článku (v hranaté závorce).

• Seznam referencí za článkem musí používat jen latinku (kvůli databázím jako je
Scopus apod.), tj. jména a názvy v alfabetě či v azbuce musí být přepsány do latinky.
• Pokud je třeba uvést pramen v bibliografii (např. kvůli předmluvě v určitém vydání,
kvůli poznámkám překladatele v textu, kvůli překladu), pak se uvádí pod jménem
editora (překladatele), např.:
Rosenblum, M. (ed./transl./comm.), 1961. Luxorius. A Latin Poet among the
Vandals. New York: Columbia University Press.
• Antičtí autoři: Latinští autoři a jejich díla se citují podle zkratek v Thesaurus linguae
Latinae, řečtí autoři, pokud je to vhodné (pokud to umožňuje identifikaci), zkratkami
uvedenými ve slovníku Liddella – Scotta – Jonese, nebo v G. W. H. Lampe, A Patristic
Greek Lexicon. U málo známých nebo nezařazených (středověkých) autorů je
vhodnější uvádět celé jméno autora.
• Citování: citace z moderní literatury se uvádějí v uvozovkách; citace latinského textu
(v kurzivě bez uvozovek) a řeckého textu (v alfabetě bez kurzívy) jsou doprovázeny (v
poznámce) překladem do jazyka článku, pasáže z pramenů citované v překladu musejí
být opatřeny v poznámce originálním textem.
• Při odkazování na větší počet stránek je třeba uvádět přesný rozsah (tj. 253-256, nikoli
např. 253ff. // 253ss).

