
REDAKČNÉ SMERNICE  

 

Všeobecné informácie 

 Časopis Slovenská antropológia zverejňuje správy z činnosti a informácie z uskutočnených 

podujatí SAS, abstrakty z realizovaných antropologických dní, seminárov, sympózií, workshopov a 

kongresov, ako aj výsledky odbornej a vedeckej činnosti svojich členov a ďalších odborníkov 

venujúcich sa antropologickej problematike v celej šírke jej záberu; uverejňujú sa aj personálie 

a nekrológy. Redakčná rada však neprijíma príspevky kompilačného charakteru, ak neprinášajú 

vlastné nové poznatky či kritické hodnotenia. O zaraďovaní a rozsahu jednotlivých príspevkov 

rozhoduje redakčná rada časopisu, znenie prijatého rukopisu sa pokladá za definitívne. 

 

Jazyk  

Príspevky môžu byť napísané v slovenčine, češtine a angličtine. Hoci sa uprednostňujú 

príspevky v angličtine, redakcia nezabezpečuje preklady textov. V záujme lepšej informovanosti 

potenciálnych zahraničných čitateľov sa odporúča, aby názvy a popisky obrázkov a tabuliek boli 

v prípade slovenských a českých príspevkov aj v angličtine (teda dvojjazyčné). 

 

Abstrakt 

Každý príspevok musí obsahovať abstrakt v angličtine s vlastným názvom v rozsahu maximálne 

200 slov. V abstrakte musí byť uvedený cieľ práce, skúmaný súbor a výsledky práce.  

 

Rukopis 

 Rukopis napísaný niektorou verziou textového editoru MS Word for Windows treba poslať 

editorovi vo forme attachmentu k e-mailu.  

Príspevok má byť napísaný bez delenia slov a bez zarovnávania pravého okraja rukopisu 

jednoduchým (hustým) riadkovaním. Základný text treba písať normálnym písmom typu Times 

New Roman s veľkosťou 12 bodov, nadpisy kapitol tučným typom s veľkosťou 12 bodov, názov 

príspevku tučným písmom s veľkosťou 14 bodov, plocha zaberaná písmom má mať rozmer 17 cm 

(šírka textovej časti) x 25 cm (dĺžka textovej časti) na jednej strane.  

V záhlaví príspevku (nad jeho názvom) sa vynechávajú dva riadky (tzv. bibliografický riadok 

časopisu a jeden riadok ako medzera). 

 Mená autorov v texte sa uvádzajú základným typom, v zozname literatúry verzálkami; mená 

rodov, nižších taxónov a citovaných časopisov sa uvádzajú kurzívou. 

Rukopis príspevku do Slov. antropol. má mať takúto úpravu: názov časopisu (Slov. Antropol., 

X:xx, XXXX), názov príspevku (tučnými verzálkami, veľkosť písma 14), neskrátené meno(-á) 

a priezvisko(-á) autora(-rov) (tučne, veľkosť písma 12), plná adresa pracoviska (vrátane e-mailu), 

anglický abstrakt (s vlastným názvom v tom prípade, ak nejde o príspevok napísaný v angličtine), 

kľúčové slová (Key words) v angličtine v rozsahu do desať slov, text príspevku, (poďakovanie resp. 

číslo projektu), literatúra. 

 

Uvádzanie literárnych prameňov 

V zozname literatúry sa uvádzajú iba tie literárne pramene, ktoré sa citujú priamo v texte 

uvedením priezviska autora a vročenia publikácie, napr.  „Woodward (1992) predpokladá, že...“,  

„podľa Woodwarda (1992)...“,  „na základe predstavy niektorých autorov (Woodward 1992)...“. Ak 

má niektorá publikácia viac ako troch autorov a je vylúčená možnosť nedorozumenia v autorstve, 

možno v texte citovať iba priezvisko prvého autora, za ktorým nasleduje skratka  „et al.“, v 

zozname literatúry však treba uviesť pri každom literárnom prameni priezviská a skratky mien 

všetkých spoluautorov. 

Citované práce sa v zozname literatúry uvádzajú v abecednom poradí podľa priezvisk prvých 

autorov, pri viacerých prácach rovnakých autorov podľa vročenia publikácie. Pri novších knižných 

publikáciách treba uvádzať aj ISBN. 



Pri uvádzaní konkrétneho citátu v texte príspevku treba citovaný odsek ohraničiť úvodzovkami 

a bližšie špecifikovať aspoň citovanú stranu. 

Príklad: „Aj vzhľadom na priebeh vývinu jednotlivých orgánov musíme konštatovať, že 

niektoré nálezy sú neobyčajné.“ (Polák et al. 2006, s. 33). 

Ak je príspevok napísaný v cudzom jazyku, zaraďujú sa citované pramene podľa latinskej 

abecedy (teda písmeno Ch sa zaraďuje pod C - medzi CG a CI, podobne Š pod S, Ď pod D, Á pod 

A atď.), v príspevkoch určených domácim čitateľom sa používa zaradenie podľa slovenskej 

abecedy. Názvy periodík sa skracujú podľa odporúčaní štátnej normy, v prípade menej známych 

časopisov sa môžu uvádzať aj v plnom tvare. Ak ide o časopisy, ktoré vychádzajú v rozličných 

krajinách pod tým istým názvom, ako je napr. Biologia, miesto vydania sa uvádza v zátvorke: 

Biologia (Bratislava). 

Ako pomôcka pri citovaní a skracovaní názvov periodík môže slúžiť publikácia V. Bojnanského 

(ed.), 1982: Periodiká z oblasti biologicko-poľnohospodárskych vied, ich citácia a skratky. 

Bratislava, Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke a potravinárske vedy pri SAV, 

699 s. V tejto publikácii sa uvádzajú aj pravidlá transliterácie cyriliky do latinky, zoznamy a 

registre skratiek atď. 

 

Ilustrácie a tabuľky 

Obrazový materiál má byť vo formáte JPEG, v prípade tabuliek sa uprednostňujú tabuľky 

vytvorené v programe EXCEL (resp. WORD). Popisky k počítačovým obrázkom a tabuľkám majú 

tvoriť ich súčasť. Názvy tabuliek sa uvádzajú nad tabuľkami, názvy obrázkov pod obrázkami, resp. 

ak to miesto dovoľuje, vedľa obrázkov pozdĺž pravého okraja. Originálne obrázky majú byť vo 

forme vhodnej na reprodukovanie (vrátane popiskov) a zaradené priamo do textu. V časopise sa 

publikujú iba čiernobiele obrázky. 

 

Príklady bežnejších citácií 

 

Periodikum 

BODORIKOVÁ, S., SIVÁKOVÁ, S., 1998: Sexuálny dimorfizmus rozmerov zubov trvalej 

dentície. Bull. Slov. antropol. Spoloč., 1:20-23. 

SZABOVÁ, E., ZELJENKOVÁ, D., MALOVÁ, J., 2005: Hodnotenie fekundability 

v slovenskej populácii metódou „Time-to-Pregnancy“. Slov. Antropol., 8(2):137-141. 

CSIBOVÁ, E., 1995: Múmia so šiestimi prstami. Večerník, 10. júla 1995, 40(131). 

INADA, K., 1995: A Buddhist Response to the Nature of Human Rights. Journal of Buddhist 

Ethics, 2:9  s. Online. Available: http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont. html. 21.5.1995. 

 

Monografia 

POIRIER, F. E., 1981: Fossil Evidence: The Human Evolutionary Journey. 3. vyd. St. Louis, 

The C. V. Mosby Company, 428 s. 

 

Kapitola v monografii 

 SIMPSON, G. G., 1975: Recent advances in methods of phylogenetic inference. In: Luckett, 

W. P., Szalay, F. S. (ed.): Phylogeny of the Primates: a multidisciplinary approach. New York and 

London, Plenum Press, s. 3-19. 

 

Zborník 

BENNIKE, P., BODZSÁR, É. B., SUZANNE, CH. (ed.), 2002: Ecological Aspects of Past 

Human Settlements in Europe. Biennial Books of EAA, Vol. 2, Budapest, Eötvös University Press, 

248 s. ISBN 963 463 546 6. 

 

 



Záverečná práca 

MOJŽIŠOVÁ, S., 1967: Antropologická analýza slovansko-avarského pohrebiska v Nových 

Zámkoch. -234 s., ms. (Diplom. práca; depon. in: Katedra antropológie Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Komenského, Bratislava). 

 

E-mailová korešpondencia 

DAY, M. (MDAY@sage.uvm.edu). “Review of film – Bad Lieutenant”. E-mail to Xia Li 

(XLI@moose.uvm.edu). 30 July 1995. 

 

Špeciálne prípady citovania 

1. Prevzatý obrázok (mal by sa citovať so súhlasom autora):  

a) Ak je pri obrázku uvedený autor, cituje sa meno autora obrázku, mená autora(ov) publikácie, 

rok vydania, strana, na ktorej sa obrázok v danej publikácii nachádza a číslo obrázku v pôvodnej 

publikácii. Špecifikáciu publikácie  je potrebné uviesť aj v prehľade použitej literatúry. 

Príklad: Obr. 30: Dentinogenesis imperfecta (Foto I. Jonas;  Rakosi, Jonas a Graber 1993, s. 67, 

obr. 160) 

b) Ak pri obrázku nie je uvedený autor, cituje sa publikácia  v zozname literatúry. 

   Príklad: Fig. 12: A ground section . . . (Meyer 1932) 

   Príklad: Obr. 5: Lokalizovaná hypoplázia mliečneho očného zuba . . . (Reprodukované zo 

Skinner a Hung 1989) 

  

2. Citácia „z druhej ruky“ 

Ak nie je dostupný pôvodný prameň (najmä pri „klasických“ a starších prácach), možno použiť 

ako mimoriadny zdroj informácií sekundárny prameň. Primárny aj sekundárny prameň treba uviesť 

v zozname literatúry v kompletnej citácii. 

Príklad: HOSHINA, H., 1980: Spondylolysis in Athletes. The Physician and Sport Medicine, 

8:75-79 [citované podľa: Jurmain (1999)]  

  

3. Citácia prameňa s anonymným autorom alebo autorstvom označeným skratkou 

Ak v  článku alebo na webovej stránke nie je uvedený autor (je anonymný), cituje sa v zozname 

literatúry ako prvý údaj názov práce. 

  Príklad citácie v zozname literatúry: Dňa 8. t. m. sa dožil 65 rokov profesor RNDr. Oskár 

Ferianc, DrSc. Večerník (Bratislava), 11. 7. 1970, 15:3. (Citácia sa zaraďuje pod písmeno „D“.) 

V texte sa v takomto prípade uvedie aspoň začiatok názvu práce (prvé dve alebo tri slová) 

s vročením. 

Príklad uvádzania v texte článku: Životnému jubileu významného slovenského ornitológa 

profesora Oskára Ferianca bol venovaný aj príspevok vo Večerníku (Dňa 8. t. m. . . . 1970) od 

anonymného autora. 

Ak je namiesto mena autora práce uvedená skratka a vie sa, o koho ide, uvedie sa jeho meno 

v hranatej zátvorke za skratkou; ak je autor anonymný, uvedie sa iba skratka. 

Príklad: Pk [= Pauk, M.], 1954: O vzniku našich rud a rudných ložisek. Přírodní vědy ve škole, 

Praha, 4(3):288. 

Ak pri citovaní webových stránok nie je uvedený autor, ale ten, kto má za príspevok hlavnú 

zodpovednosť (nejaká korporácia – spoločnosť, asociácia, firma a podobne), uvádza sa ako autor 

subjekt s hlavnou zodpovednosťou. V zozname literatúry sa takého citácie zoraďujú podľa názvu 

korporácie (domény), ak ide o niekoľko publikácii tej istej domény, zoraďujú sa podľa dátumu. 

Príklad: University of Alberta: Citation Style Guides for Internet and Electronic Sources. 

Online. Available: http://www.library.ualberta.ca/library_html/help/pathfinders/style/style.html. 20. 

3. 1999. 
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4. Citovanie abstraktu 

Za názvom príspevku sa v hranatej zátvorke uvedie, že ide o abstrakt. 

Príklad: DURBAND, A. C., KIDDER, J. H., 2000: The question of speciation in Homo erectus 

revisited II: the non-metric evidence. [Abstract] Amer. J. Phys. Anthrop., Supplement, 30:144. 

  

 

5. Citovanie aktualizovanej webovej stránky 

Pri citovaní webovej stránky, ktorá bola určitý čas od jej vzniku aktualizovaná, treba uviesť 

dátum, prípadne aj autora poslednej aktualizácie. 

 


