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Pokyny pro autory / Notes for Contributors
Časopis MEMO se zaměřuje zejména na výzkum historie metodou oralní historie a dále na aplikaci
této metody ve vyučování dějepisu. Žádaná jsou témata moderních dějin, zejména dějiny totalitních
režimů, dějiny druhé světové války v paměti lidí, dějiny každodennosti ve 20. století, problémy
menšin, regionální dějiny, dějiny dějepisectví, biografie, ale také novodobá ústní tradice a novodobý
folklór ve výzkumu dějin. MEMO je velmi vstřícný a otevřený časopis, vítáme i další související
témata, výzkum i aplikace.
Formální požadavky na text:
Články by měly být předloženy v elektronické podobě, v aplikaci Microsoft Word, e-mailem na adresu
moravkov@khi.zcu.cz.
Prosím, použijte pouze základní styl.
Poznámky a odkazy uvádějte pod čarou na příslušné stránce, ne v textu, ne za článkem. Měly by být
průběžně očíslovány v celém článku. První citaci uvádějte v plném rozsahu: SMITH, Robert. Historie
mléčných výrobků. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, s. 22. Všechny následující odkazy by měly
být uvedeny ve zkrácené formě: SMITH, Robert. Historie mléčných výrobků, s. 22. Použití latinského
slova ibid nebo českého tamtéž, nebo zkratek jako Loc.cit., Op. cit. apod. není povoleno. Je nutné
přiložit abecední seznam plně citovaných zdrojů a literatury na konci článku.
Teoretické a metodologické studie v českém jazyce musí být v plném rozsahu přeloženy také do
anglického jazyka.
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Několik příkladů plných citací
(téměř všechny uvedené citace jsou fiktivní):
Citace knihy:
JUDD, Robin. Contested Rituals: Circumcision, Kosher Butchering, and Jewish Political Life in
Germany. Ithaca : Cornell University Press, 2007. ISBN 13 9780801445453.
Citace kapitoly v knize nebo příspěvku ve sborníku:
HAUG, Karl Erik - ORVIK, Nils. Stormaktsgarantier og kollektiv sikkerhetsgaranti. In: BERG, Roald
(ed.) Selvstending of beskyttet. Bergen : Fagbokforlaget, 2008. ISBN 978-80-876432-9, s. 23 - 42.
Citace článku v časopisu:
NAHODILOVA, Lenka. Communism modernisation an Gender, Contemporary European History,
vol. 19, no. 1, February 2010, s. 37 - 55.
Citace z deního tisku:
KOZA, Jan. První máj, Plzeňský deník, 12. března 2006, s. 5.
Citace rozhovoru s pamětníkem:
Rozhovor Naděždy MORÁVKOVÉ (odborná asistentka Západočeské univerzity v Plzni)
s Kolomanem Gajanem (emeritní profesor Karlovy univerzity v Praze), dne 8. 8. 2010 v Praze. Přepis
rozhovoru uložen v archivu SOHI Plzeň, Veleslavínova 42.
Archivní zdroje:
Národní archiv Praha. Fond Osobní pozůstalosti. Fol. Josef Macek. Korespondence 1970 - 1975. Inv.
č. OP 654.
Citace internetového zdroje:
BOLD, Richard. The main Saints. [Online] Dostupné z URL:
< http://translate.google.cz/#cs|en|dokument > [2010-09-12].
Přílohy:
Obrázky, fotografie, nákresy, tabulky, grafy, grafika, mapy, atd. musí být očíslovány a odkázány
poznámkami pod čarou a umístěny za textem se správným číslem a popiskem. Zdroj musí být uveden.
Další pokyny:
Rozsah článku: max. 20 stran, min. 3 strany.
Rozsah recenze: max. 1 strana.
Každý článek by měl mít: název (česky i anglicky), abstrakt (česky i anglicky, max. 10 řádků), klíčová
slova (česky i anglicky, v počtu od 3 do 8), resumé (česky i anglicky, max. 25 řádků), informace o
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autorovi (jméno a příjmení, rok narození, pozice a zaměstnavatel nebo škola, oblast výzkumu, emailovou adresu).

Upozornění:

Články publikované v časopisu MEMO musí předem projít recenzním řízením a musí být schváleny
redakční radou.
Editoři děkují přispěvatelům za to, že pokud možno respektují výše uvedená doporučení.

Notes for Contributors
MEMO magazine focuses especially on the history of research using oral history and the application
of this method in teaching history. Desired are the themes of modern history, especially history of
totalitarian regimes, the history of the Second World War in memory of people, the history of
everyday life in the 20th century, problems of minorities, regional history, history of historiography,
biographies, also the modern oral tradition and folklore in the modern history of research. MEMO is
very open journal, we welcome other interesting related topics.
Format and Style
Articles should be submitted electronically, in Microsoft Word, by e-mail moravkov@khi.zcu.cz.
Please use only the basic style.
Notes should be footnotes not endnotes. They should be numbered consecutively throughout the
article. Citations of references should be made only in the notes and not in the text, first references
should be given in full: SMITH, Robert. History of Diary Products. Pilsen : University of West
Bohemia Press, 2010, pp. 22 - 23. All subsequent references should be given in abbreviated form:
SMITH, Robert. History of Diary Products, pp. 30 - 32. It is necessary to attach a list of full
references at the end of the article. The use of the latin word ibid, or abbreviation like Loc.cit., Op. cit.
etc. is not allowed.
Some Practical Examples for Full References
(Almost all examples are fictive.):
The reference to a book:
JUDD, Robin. Contested Rituals: Circumcision, Kosher Butchering, and Jewish Political Life in
Germany. Ithaca : Cornell University Press, 2007. ISBN 13 9780801445453.
The reference to a chapter in a book or to a contribution in collection of papers:
HAUG, Karl Erik - ORVIK, Nils. Stormaktsgarantier og kollektiv sikkerhetsgaranti. In: BERG, Roald
(ed.) Selvstending of beskyttet. Bergen : Fagbokforlaget, 2008. ISBN 978-80-876432-9. 465 p.
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The reference to an article in a journal:
NAHODILOVA, Lenka. Communism modernisation an Gender, Contemporary European History,
vol. 19, no. 1, February 2010, pp. 37 - 55.
The reference to an article in a newspaper:
COETZEE, Paul. Namibia´s liberation struggle, Die Transvaler, 12th March 2006, p. 5.

The interview reference:
The interview of KOTZEL, Charles (lecture of Charles University in Prague) with BIBIKOVA, Leona
(exlecture of University of West Bohemia in Pilsen, living in Pilsen), 22nd October 2008. The
transcript is filed in the archives SOHI Pilsen, Veleslavinova 42.
The archives reference:
Czech National Archives, Prague, fund: Inheritance, file: Josef Macek, document: Letters to Frantisek
Graus 1970 - 1975, catalogue number: OP 456.
The reference to an internet source:
BOLD, Richard. The main Saints. [Online] Available from URL:
< http://translate.google.cz/#cs|en|dokument > [2010-09-12].
Illustrations:
Pictures, photos, sketches, tables, diagrams, graphics, maps etc. Should be numbered consecutively
with the footnotes and placed behind the text with correct number and labeled. The source must be
given.
Further notes:
Scope of article: max. 20 pages, min. 3 pages.
Scope of review: max. 1 page.
Every article should have: Title, Abstract (maximum of 10 lines), Keywords (from 3 to 8), Summary
(max. 25 lines), Information about Author (name and surname, year of birth, position and address of
employer or school, field of research, e-mail address).
Notification:
The articles submitted to the MEMO must be editorial revised and approved.
The editors would be grateful if contributors kept closely to journal´s style and format conventions.
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