Pokyny pro autory
Rozsah rukopisu v obvyklé struktuře vědecké práce může být maximálně 10 stran, výjimku schvaluje
redakční rada. Struktura stati:
První stránka bude obsahovat první (top) řádek - název referátu (14pt Times New Roman,
vycentrované do středu)
volný řádek
Jméno autora (autorů) (12pt vycentrované do středu)
volný řádek
Zaměstnavatel (10pt, vycentrované do středu)
dva volné řádky
Abstrakt (10pt, italic, maximálně 10 řádků, v jazyce anglickém)
volný řádek
Klíčová slova (10pt, italic, v jazyce anglickém)
volný řádek
Klasifikace dle JEL
dva volné řádky
Text příspěvku (10pt)
Použitá literatura (10pt)
Identifikační údaje (10pt, jméno a příjmení autora s tituly, zaměstnavatel, telefon, e-mail)

Abstrakt (10 až 15 vět, cca 150 slov) musí být v jazyce anglickém, ruském, nebo německém (platí do
31. 12. 2012), stať může být výjimečně v jazyce českém. Od 1. 1. 2013 musí být i stať v jazyce
anglickém, ruském, nebo německém. Totéž platí o klíčových slovech, které mohou být maximálně na
3 řádcích. Pokud je stať výstupem výzkumné úlohy, je třeba v závěru stati toto uvést. Poznámky
číslujte průběžně.
Na závěr stati uveďte plné jméno, tituly s vědeckými hodnostmi a e-mailovou adresu všech autorů. Ve
stati se nesmí nacházet plagiátorské úseky. Autoři musí dodržovat normu ČSN 690. Ve stati musí
uvádět autor jen údaje, které může prokázat, nebo vědecky odvodit z důvěryhodných zdrojů, které
musí ve stati uvést.
Autor má povinnost uvést a recenzent posuzuje, zdá byla stať správně zařazena do sekce časopisu
věnované příslušnému druhu statí. Stati, publikované v recenzovaném vědeckém časopise Acta
Moraviae, jsou zařazeny do sekcí podle americké klasifikace JEL, http://www.aeaweb.og/journal/jel
class system.php:
A
Ekonomie všeobecně a její výuka
B
Historie ekonomie
C
Matematické a kvalitativní metody v ekonomii
D
Mikroekonomika
E
Makroekonomika a státní finance
F
Světová ekonomika
G
Finance
H
Veřejná ekonomika
K
Zákony a ekonomika

N
P

Historický vývoj ekonomických teorií
Ekonomické systémy a ekonomický výzkum

Autor má povinnost uvést, že se jedná o vědeckou, nebo přehledovou stať, nebo se jedná o stať jiného
druhu v členění V (vědecká), P (přehledová) a J (stať jiného druhu). Pokud tak autor neučiní, provede
zatřídění recenzent.

