Pokyny pre prispievateľov do konferenčného zborníka
Do zborníka môžu byť zaradené len tie príspevky, ktoré boli fyzicky prezentované na
konferencii, či už vo forme prednášky alebo posteru. Termín na podanie príspevku je
27.9.2012. Po tomto termíne už príspevky nebudú môcť byť akceptované.
Príspevky majú mať štandardnú štruktúru vedeckého textu (napr. úvod, metóda, výsledky,
diskusia, literatúra v prípade výskumných štúdií). Každý príspevok prejde recenzným
konaním, editori zborníka si vyhradzujú právo nezaradiť príspevky, ktoré nespĺňajú
formálny alebo vedecký štandard.
Príspevky do konferenčného zborníka sa podávajú prostredníctvom online formulára, ktorý je
zverejnený na adrese http://www.psychologia.sav.sk/spo2012/zbor.html. Nevyhnutnou
súčasťou príspevku sú názov príspevku, meno, e-mail a pracovisko autora, názov, abstrakt
(max. 1000 znakov) a kľúčové slová v angličtine. Maximálna dĺžka príspevku je 14000
znakov (text samotného príspevku vrátane literatúry bez tabuliek a grafov) a ďalšie max. 4
objekty (tabuľka, graf, obrázok), ktoré sa podávajú prostredníctvom osobitných kolóniek vo
formulári. Ku každému objektu pridajte názov. V texte označte miesto jednotlivých objektov.
Formulár neumožňuje formátovanie textu boldom a italicsom, prosíme preto, aby ste tento typ
písma nevyužívali. Podnadpisy v texte oddeľte prázdnym riadkom.
Citovanie literatúry
Citovanie a zoznam literatúry uvádzajte podľa APA štandardu, avšak bez zvýraznenia názvu
knihy alebo časopisu italicsom, keďže formulár to neumožňuje.
Štýl APA je dostupný v jednotlivých vydaniach manuálu APA, a tiež na internete.
www.apastyle.org
www.phil.muni.cz/wups/home/studium/informace/diplomova-prace/citace.doc/view
www.uet.sav.sk/download/SN_Pravidla-citovania.pdf
Príklady najčastejších zdrojov uvádzaných v literatúre podľa APA štandardov
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