
Pokyny pro psaní abstraktu 

Abstrakt pište v angličtině.  

Z důvodu formátování dokumentu musí mít abstrakt rozsah jednu stranu formátu A4.  

Používejte textový editor MS WORD.  

V abstraktu by měl být shrnut obsah článku („Článek se zabývá…“), použité metody a přístupy, případně 

naznačeny dosažené výsledky. Nikoliv úvod do problematiky. 

Pod textem abstraktu napište klíčová slova – opět v angličtině.  

Na posledním řádku na konci rozšířeného abstraktu uvádějte tzv. JEL klasifikaci. Tedy zařazení článku podle 

standardu American Economic Association – Journal of Economic Literature – (JEL) Classification Sys-

tém.  

Článek zařaďte do klasifikační skupiny podle programu a jeho tématu. Konkrétní skupiny naleznete na – 

http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php 

JEL Classification: M15, O15. (Konkrétní klasifikace zde uvedená je pouze jako příklad.) 

Soubor s abstraktem pojmenujte označením programu, který studujete a Vaším příjmením. Např. 

A_INF_NOVAK_ ABSTRAKT.docx a odešlete na e mail tereza.krajickova@vse.cz studijní referentky paní 

Terezy Krajíčkové. 

Konkrétní pokyny pro formátování jsou uvedeny na další straně. Tuto další stranu lze požít i jako šablonu 

propsaní příspěvku. Obsahuje již vytvořené konkrétní styly. 

http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php
mailto:tereza.krajickova@vse.cz


Název příspěvku 

Jan Novák 

novak@vse.cz 

Doktorand programu …………………. 

Školitel: plné jméno a tituly školitele, (e-mail adresa školitele) 

Velikost stránky a okraje: Velikost stránky je standardní A4, okraje nahoře 2,5 cm, dole 2 cm, vlevo 2 cm, vpravo 2  

cm, u hřbetu 0 cm. Záhlaví i zápatí jsou od hrany vzdáleny 1,25 cm. 

Řádkování textu: jednoduché. 

Pro název článku použijte styl DD_Název příspěvku. Tedy písmo Ariel, velikost 16, tučně, mezery před nadpisem 12 

bodů, za nadpisem 3 body, zarovnání na střed odstavce. Pokud bude název delší než na jeden řádek, pak použijte ruční 

zalomení řádku – Shift + Enter. 

Jméno autora: Použijte styl DD_jméno autora. Písmo Ariel, velikost 12, mezery před 12 bodů, za 0 bodů, zarovnání na 

střed odstavce. 

Kontakt na autora: Použijte styl DD_e mail autora. Písmo Ariel, velikost 10, mezery před 3 body, za 0 bodů, 

zarovnání na střed odstavce. 

Obor autora: Použijte styl DD_obor autora. Písmo Ariel, velikost 12, mezery před 6 bodů, za 0 bodů, zarovnání na 

střed odstavce. 

Abstrakt: použijte styl DD_odstavce. Písmo Times New Roman, velikost 10. Odstavce zarovnávejte do bloku. Mezery 

mezi odstavci nastavte před odstavec 6 bodů, za odstavec 0 bodů. 

Klíčová slova: písmo Times New Roman, velikost 11, použijte styl DD_abstrakt_key. 

JEL Classification: použijte styl DD_odstavce. 

 

 

 


