Technické pokyny
Typy příspěvků – počet normostran:
15–25 normostran odborné články (stati, výzkumné studie nebo metodologické příspěvky)
3–5 normostran
etické výzvy
5–10 normostran
případové studie
4–7 normostran
recenze
1 normostrana = 1800 znaků včetně mezer, bez abstraktu, poznámek, seznamu literatury a bez
obrázků (tabulky, grafy, schémata)


Odborné články
Jsou texty o rozsahu 15–25 normostran, týkající se evaluací obecně. Dále pak evaluační metodologie,
teoretických evaluačních přístupů, evaluačního designu či evaluačního výzkumu a praktického využití
evaluací. Ve všech příspěvcích by měly být zřetelné logické závěry využitelné praktikujícími evaluátory.
Příspěvky by měly obsahovat dále uvedený výčet prvků, který však není konečný. Jde např. o shrnutí
nového vývoje v evaluacích, popis aktuálních evaluačních studií, kritická shrnutí vybraných oblastí
evaluační praxe či prezentace nových významných evaluačních technik.
Etické výzvy
Tento typ příspěvků by měl být zaměřen na poskytnutí návodů či metodik, jak využít standardy a
kodexy etického chování při provádění evaluací. Příspěvky by měly být věnovány diskusi etických
otázek a etických výzev v evaluační praxi. Zaslané příspěvky by měly obsahovat např. případy s
komentáři či eseje zaměřené na konkrétní etické otázky či výzvy ve specifických oblastech (evaluace v
multikulturním prostředí, při práci se zranitelnou částí populace, s etikou při komunikaci atd.). Tento
typ příspěvků mívá obvykle 3–5 normostran.
Případové studie
Příspěvky jsou obvykle kratší než odborné články, mají rozsah přibližně 5–10 normostran. Týkají se
popisu metod a technik, které mohou významně přispět ke zvyšování evaluační úrovně v praxi.
Příspěvky obvykle obsahují zprávy o nových evaluačních nástrojích, produktech či službách, které
mohou evaluátoři ve své praxi využít. Případně mohou popisovat nové metody využití již existujících
nástrojů. Vhodné jsou též příspěvky obsahující manuály či návody pro korektní používání konvenčních
metod a nástrojů.
Recenze
Časopis Evaluační teorie a praxe má vyčleněnou rubriku pro publikování recenzí jednotlivých knih
vycházejících v oblasti evaluací, a v ostatních oblastech jako je společenskovědní výzkum, výzkumné
metody, statistika, veřejné politiky, organizační rozhodování, zvyšování kvality a dalších. Recenze jsou
připravovány jak na monografie, tak také na manuály či příručky z relevantních oblastí. Recenze mívají
obvykle rozsah 5 normostran.
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Struktura příspěvku
• Název příspěvku v českém a anglickém jazyce
• Abstrakt (cca 1000–1200 znaků vč. mezer v českém a anglickém jazyce)
• Klíčová slova (cca 3–7, v českém a anglickém jazyce)
• Vlastní text (úvod – metody – výsledky – diskuze – závěr)
• Poznámky
• Seznam literatury
Součástí struktury příspěvku nejsou tyto údaje (uvádějí se samostatně, do průvodního listu):
• Jméno a příjmení autora/rů
• Afiliace a kontakty (telefon, email)
• Přílohy a další údaje typu poděkování, financování výzkumu atd.
Formát textu
• Pro text použijte písmo Times New Roman o velikosti 12, odstavce, řádkování 1,5, zarovnané
vždy doleva. Nepoužívejte žádné jiné fonty ani jiné velikosti.
• Text nijak neformátujte ani neupravujte (odsazování začátků odstavců, odsazování celého textu,
úpravu do sloupců, centrování, vynechávání místa na obrázky, zarovnávání a podobné úpravy
vzhledu textu). Tato činnost může zdržet zpracování textu a prodloužit tak jeho tisk a publikaci.
• Při psaní textu nepoužívejte ENTER pro ukončení řádky, použijte ho pouze pro ukončení
odstavců.
• V textu nepoužívejte ani automatické, ani „ruční“ dělení slov (pomlčka k rozdělování slov na
konci řádků).
• Pro číslování stránek textu použijte automatické číslování stránky v zápatí dokumentu
zarovnané vpravo.
• V případě poznámek pod čarou použijte průběžné číslování.
Grafické a obrazové prvky
• Grafické a obrazové prvky dodávejte pouze černobílé příp. v odstínech šedé barvy. Časopis je
tištěn pouze černobíle.
• Grafické a obrazové prvky zasílejte buď jako: bitmapové (.JPG, .PNG) nebo jako vektorové
(.CDR).
• Pod graf/obrázek vždy uveďte zdroj.
Tabulky
• Můžete připravit v MS Wordu, nicméně tabulka nesmí přesahovat okraj stránky. Případně
využijte MS Excel.
• Pod tabulku vždy uveďte zdroj.
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Poznámky k textu
• Pro poznámky pod čarou zvolte velikost 10, řádkování jednoduché (postup v MS Word: VložitOdkaz-Poznámka pod čarou).
Abstrakt
• musí mít rozsah 1000–1200 znaků a musí být jak v češtině, tak také v angličtině.
• Měl by představit teoretickou nebo výzkumnou otázku, její řešení, použitá data a metodologii (v
závislosti na povaze článku). Vágní a příliš obecný abstrakt snižuje šanci článku na úspěch v
recenzním řízení.
• Nesmí obsahovat odkazy na seznam literatury. Je třeba se vyhnout používání indexikálních
výrazů, které nejsou většině čtenářů srozumitelné (např. náš tým, náš výzkum, v naší zemi…).
• Abstrakt rovněž nesmí obsahovat údaje o grantové podpoře, ani poděkování kolegům.
Klíčová slova
• Uvádějte vždy vedle sebe oddělené středníkem (Xxxxxx; xxxxxxx; xxxxxx).
• Řadí se od obecnějších ke konkrétnějším.
• Uvádějte cca 5 klíčových slov v češtině a v angličtině.
Upozornění na nejčastější chyby
• vyhněte se zejména nahrazování číslic 1 a 0 písmeny l (malé L) a O (velké o)
• číslovky od 1 do 9 vždy rozepisujte slovy; číslovky od 100 do 9999 pište bez mezery, naopak
číslovky od 10 000 pište vždy s mezerou
• vždy pište mezeru za interpunkčními znaménky (tj. za čárkou, tečkou, dvojtečkou apod.), za
zadní závorkou jen tehdy, nenásleduje-li interpunkční znaménko, např.: …činnost schválil (!) a
vydal nový pokyn…
• nikdy nepište mezeru před interpunkčními znaménky (tj. čárka, tečka, dvojtečka apod.), ale
před přední závorkou ano, a to i v pozicích: …činnost schválil (!), ale následně…;
• nenahrazujte apostrof (’) čárkou (´), která se používá nad písmeny
• používejte správné „uvozovky“, nikoliv “špatné“
• používejte správné znaky závorek (tj. (…), nepoužívejte lomítka //)
• používejte hranaté závorky s třemi tečkami uvnitř […] v případě výpustku v citaci, nikoli závorky
kulaté
• rozlišujte procenta a procentní: 1 % = jedno procento, 1% = jednoprocentní
• fyzikální jednotky vždy oddělujte mezerou od hodnot a od sebe navzájem, pokud nepoužíváte
násobící tečky (10 kg; 5 cm; 10,5 mm; 5x5 cm)
• jsou-li tři tečky: …na konci slova, následuje za nimi… mezera, jsou-li na začátku, mezera se dělá
…před nimi
• v případě iniciál, pište vždy tečku a mezeru (např. Fitzpatrick, J. L.)
• strany i letopočty vždy pište celé, např. s. 325–326 (nikoli 325–6), 1991–1995 (nikoli 1991–5);
v případě století uvádějte vždy číslici, naopak jednotlivá léta rozepisujte (tedy osmdesátá léta
19. století, nikoli: 80. léta devatenáctého století)
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•
•

•
•

rozlišujte spojovník („krátká pomlčka“, např. bude-li, česko-anglický) a pomlčku („dlouhá
pomlčka“, např. 1950–1954), pomlčku v editoru MS Word vytvoříte pomocí stisku klávesy CTRL
a znak mínus na numerické klávesnici
Dlouhá pomlčka s mezerami po obou stranách se píše v následujících případech:
– při spojení dvou opozit (např. nový – starý, vlevo – vpravo);
– v bibliografii mezi jmény dvou autorů (Fitzpatrick, J. L. – Sanders, J. R.);
– v bibliografii mezi názvy dvou měst vydání (Praha – Paříž);
– ve zkratkách typu Fitzpatrick – Sanders.
Jiný případ je spojení dvou slov s ekvivalentním významem, tam se vždy píše spojovník (např.
matka-živitelka, nůž-zbraň).
Dlouhá pomlčky bez mezer se píše v následujících případech:
– při označení svazků, stran, veršů, roků, staletí apod. (I–VI, str. 285–290, 1939–1945, 5.–
6. stol.);

Seznam citované literatury
Na konci uveďte seznam literatury, vždy v abecedním pořadí autorů. Pro citace použijte normu ČSN ISO
690:2011. Příklady citací najdete v samostatné příloze tohoto dokumentu.
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