Pokyny pre prispievateľov
Acta Educationis Generalis je interdisciplinárny vedecký časopis, ktorého hlavným
cieľom je reagovať na dopyt po diskusii týkajúcej sa výsledkov výskumov z disciplín
relevantných pre pedagogické, psychologické a technologické aspekty vzdelávania a poskytnúť
priestor pre široký záber vedeckých príspevkov z týchto oblastí. Všetky príspevky zverejnené
v časopise sú voľne dostupné na http://www.degruyter.com/view/j/atd, http://new.dti.sk/p/19vedecke-casopisy, http://www.neoweb.sk/ATD.rar a http://www.neoweb.sk/AEG.rar .
Požiadavkou pri zaslaní príspevku do redakcie je, aby nebol doposiaľ nikde zverejnený,
nezvažovalo sa jeho uverejnenie inde, s jeho uverejnením súhlasia všetci autori a v prípade, že
bude prijatý, nebude v rovnakej podobe publikovaný inde, či už v angličtine alebo v
akomkoľvek inom jazyku. Doručenie a spracovanie doručených príspevkov je iba v ojedinelých
prípadoch spoplatnené (napr. špeciálne číslo).
Redakcia akceptuje iba kvalitnú americkú alebo britskú angličtinu, ale nie ich
kombináciu. Príspevok nesmie presiahnuť rozsah 20 normostrán, vrátane obrázkov a tabuliek
(formát A4, typ písma Times New Roman, veľkosť písma 11, riadkovanie 1,0). Namiesto
desatinných čiarok používajte bodky, pre čísla od 10 000 používajte medzeru.
Na titulnej strane uveďte nasledovné informácie (v tomto poradí):
Názov. Stručný a výstižný. Ak je to možné, vyhnite sa skratkám a vzorcom.
Meno a priezvisko autora/autorov, adresa pracoviska alebo bydliska a e-mailová adresa.
Pracovisko autorov uveďte pod ich menami. Uveďte úplnú poštovú adresu, vrátane štátu a emailovú adresu každého z autorov.
Hlavný autor. Jasne uveďte, kto je hlavným autorom príspevku a bude viesť korešpondenciu
počas všetkých fáz recenzného konania a procesu uverejňovania príspevku.
Abstrakt. Vyžaduje sa štruktúrovaný abstrakt, kritériá sú nasledovné:
1. Vedecká štúdia:
ÚVOD:

kontext výskumu, hlavné výskumné ciele/otázky

METÓDY:

zostavovanie vzorky, metódy zhromažďovania dát a ich analýza

VÝSLEDKY:

hlavné zistenia

DISKUSIA:

relevantnosť zistení

LIMITY:

limity výskumu (napr. veľkosť vzorky, zloženie vzorky)

ZÁVER:

objasnenie výsledkov, námety pre ďalší výskum

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: slová vystihujúce kľúčové aspekty
2. Odborný článok:
ÚVOD:

kontext príspevku, pozadie

CIEĽ:

hlavné ciele výskumu

METÓDY:

parametre a kritériá zaradenia, výskumné stratégie a postupy,
metódy analýzy

ZÁVER:

hlavné závery súvisiace s cieľmi výskumu a poznámky
autora/autorov

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: slová vystihujúce kľúčové aspekty
Skratky. Zadefinujte skratky, ktoré nie sú v danej oblasti štandardne používané a v príspevku sa
vyskytujú po prvý raz.
Členenie textu. Za abstraktom čleňte text do jasne definovaných a očíslovaných kapitol.
Podkapitoly musia byť číslované 1.1, 1.2 atď. Každá podkapitola musí mať výstižný názov.
Tabuľky a obrázky. Tabuľky a obrázky musia byť označené (Table 1, Figure 1). Tabuľky
číslujte v takom poradí, ako sú zaradené v texte (Table 1, Table 2, atď.), to isté sa vzťahuje na
obrázky (Figure 1, Figure 2, atď.). Používajte jasné a výstižné názvy. Číslo a názov tabuľky
umiestnite nad tabuľku, číslo a názov obrázku (schémy, grafu) umiestnite pod obrázkom.
Ak bol rukopis podporený v rámci grantovej úlohy, identifikačné údaje je potrebné uviesť na
konci rukopisu pred zoznamom použitej literatúry.
Bibliografické údaje. Každý citovaný zdroj v texte musí byt uvedený aj v zozname použitej
literatúry a naopak, každý zdroj v zozname použitej literatúry musí byť citovaný v texte, a to
v zmysle citačnej normy APA. Podrobné informácie môžete nájsť v „Publication Manual of
the American Psychological Association“.
Pri všetkých citáciách v texte musí byť uvedené meno autora/autorov a rok vydania (napr.
Gordon, 2002; Gordon & Jones, 2002; Gordon et al., 2002). Úplné bibliografické údaje sa
uvádzajú v zozname použitej literatúry na konci príspevku. Ak ide o priamu citáciu, uveďte
autora, rok vydania a číslo strany. Pri vlastných podstatných menách vždy použite veľké
začiatočné písmeno.
Zoznam použitej literatúry sa nachádza na konci príspevku. Zodpovednosť za presnosť
bibliografických citácií nesú výlučne autori príspevku. Bibliografické údaje je potrebné uviesť

v abecednom poradí na základe prvého písmena priezviska prvého autora každého zdroja. Ak
je od jedného autora citovaných viac zdrojov s rovnakým rokom vydania, musia byť označené
písmenami “a”, “b” atď. za rokom vydania. Pri citovaní kníh, kapitol kníh, príspevkov alebo
webových stránok použite veľké začiatočné písmeno len v prvom slove nadpisu a podnadpisu,
v prvom slove nasledujúcom po dvojbodke alebo pomlčke v nadpise a vlastné podstatné mená.
V prípade citovania a uvádzania elektronických zdrojov uveďte minimálne kompletnú URL
adresu.
Recenzné konanie
Súlad s cieľmi a zameraním časopisu je v prípade všetkých doručených príspevkov v prvom
rade posúdený redakčnou radou časopisu. Príspevky, ktoré spĺňajú aj kvalitatívne požiadavky,
sú následne zaslané minimálne dvom nezávislým anonymným recenzentom a môžu byť prijaté
len po ich prísnom posúdení. Hlavnému autorovi príspevku je e-mailom zaslaná spätná väzba
od recenzentov spolu s výsledkom recenzného konania.
Za publikačnú politiku a technický obsah časopisu zodpovedá Redakčná rada Acta Educationis
Generalis.
Autori môžu zasielať svoje príspevky do Acta Educationis Generalis elektronicky na e-mailovú
adresu aeg@dti.sk.
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