Instrukce pro autory – časopis Revue pro právo a technologie,
příspěvky na konferenci České právo a informační technologie
Revue pro právo a technologie je recenzovaný vědecký časopis. Rukopisy jsou anonymně posuzovány nezávislými recenzenty a konečné
rozhodnutí o publikaci je v kompetenci redakční rady. Bližší informace podá na požádání redakce na e-mailu revue@law.muni.cz.
Příspěvky do Revue pro právo a technologie zasílejte na adresu revue@law.muni.cz v běžných textových formátech (.doc, .docx, .rtf, .odt).
Jiný formát prosím konzultujte s redakcí na výše uvedené e-mailové adrese. V příspěvku by mělo být použito max. dvou formátů nadpisů.

Struktura příspěvku do sekce DISKUZE
název, jméno autora, informace o autorovi (profesní působení autora), stručný abstrakt v češtině a angličtině (1 odstavec), klíčová slova v
češtině a angličtině, text.
Doporučený rozsah příspěvku: 5—20 normostran.

Formát citací
Citace se řídí primárně Směrnicí děkana PrF MU č. 4/2009 (dostupná z adresy http://is.muni.cz/do/law/ud/predp/smer/S-4-2009.pdf),
podpůrně pak normami ČSN ISO 690 a ISO 690-2. Na jednotlivé prameny se odkazuje v textu číslem poznámky psané horním indexem. Samotná
citace pramene se uvádí v poznámce pod čarou.

Struktura citace
PRIMÁRNÍ AUTORSKÉ ÚDAJE. Název : podnázev informačního pramene. Sekundární autorské údaje. Vydání. Místo vydání : Nakladatelství, rok.
Fyzický popis.

Příklad citace knižního díla (s uvedením konkrétní strany)
NOVÁK, K. Firemní právo. 2. vyd. Brno : Nakladatelství ARON, 2009. s. 376.

Příklad citace článku v časopise
NOVOTNÝ, J. Akceptace směnky. Časopis pro právní vědu a praxi. 2001, roč. 9, č. 4, s. 385—389. ISSN 1210- 9126.

Příklad citace článku ve sborníku
OVESNÝ, Pavel. Finanční správa – součást realizace finančního práva. In Dny práva — 2008 — Days of Law. Brno : Masarykova univerzita, 2008. s.
227-234. ISBN 978-80-210-4733-4.

Příklad citace internetového zdroje (publikace v tzv. online pokračujícím zdroji)
HORÁK, Richard. Kolizní otázky internetových právních vztahů. Elportál [online]. Brno : Masarykova univerzita. Vydáno 24. března 2009 [cit.
2009-05-04].
Dostupné z: <http://is.muni.cz/elportal/id=825697>. ISSN 1802-128X.

Příklad citace článku z online zdroje na webu
Social software. Wikipedia [online]. Last modified 28 January 2007 [cit. 2007-02-04].
Dostupné z: <http://en.wikipedia.org/wiki/Social_software>.

Autor zasláním příspěvku uděluje souhlas k užití svého příspěvku v elektronických databázích společností Wolters Kluwer ČR, a.s.; Nakladatelství C.H. BECK,
organizační složka a ATLAS consulting spol. s r.o., potažmo v jimi provozovaných právních informačních systémech ASPI, Beck-online a CODEXIS.

