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Článok do Alfy môže predstavovať parciálny alebo finálny výstup vedeckého výskumu. V prípade
absolvovaných dizertačných skúšok, tzv. minimoviek ide o parciálny výstup. Na základe
odporučenia členov redakčnej rady dáva redakcia článok recenzovať konkrétnemu odborníkovi.
V prípade zásadných výhrad a požiadaviek recenzenta je autor povinný článok prepracovať, doplniť
alebo upraviť.
Názov článku
− mal by byť výstižný a krátky; ak autor nevie docieliť výstižnosť krátkym názvom rozdelí
názov na hlavný názov a podnázov
− názov článku nesmie byť identický s názvom dizertačnej práce, ide o spracovanie vybranej
časti, témy z dizertačného výskumu;
Dĺžka článku
Vedecký článok (štandardná štúdia) by mala spĺňať rozsah 20 normostrán (1800 znakov = 1 NS),
ale pri tzv.„minimovkách“ , nakoľko ide o akýsi polčas pri bádaní a dizertačnej práci, umožňujeme
autorom uverejniť aj rozsah kratší, čo je 12 až 15 NS. Ak doktorand v živote nepísal, mal by prvý
článok napísať najprv so školiteľom alebo so skúsenejším autorom.
Samotná podoba článku
Článok má byť členený na kapitoly, podkapitoly a na odstavce. Patrí k zaužívaným štandardom, že
pri písaní vedeckého článku sa autor vyjadruje v množnom čísle a opiera sa o naštudovanú
literatúru pri citovaní alebo parafrázovaní.
Obrazová a fotografická dokumentácia
Súčasťou vedeckého článku býva obrazová a fotografická dokumentácia, pri ktorej vždy treba
uviesť zdroj, z ktorého autor čerpal. Redakcia očakáva, že autorské práva k zdroju obrázkov má
autor vyriešené a má právo takéto materiály použiť. Ak považuje autor za dôležité, aby bol obrázok
uverejnený blízko konkrétnej časti textu, vyznačí v texte článku preferovanú polohu obrázku, resp.
grafu, tabuľky, fotografie. Obrazové prílohy treba dodať v slušnej kvalite 300 dpi, najlepšie kvalitné
originály, skeny, neupravované a nekomprimované, viac v Pokynoch pre autorov na webe FA.
Poznámky
Súčasťou vedeckého článku je poznámkový aparát, ktorý je v článku do ALFY povinný a
používame ho ako prostriedok aj na uvedenie bibliografických údajov. Poznámky slúžia podľa
Umberta Eca na to, aby sme „splatili svoje dlhy“ autorom vďaka ktorým sme sa dopracovali k
nejakej myšlienke alebo názoru.
Anglické a slovenské resumé (abstrakt, summary)
Resumé je súčasťou článku, treba ho dodať v rozsahu 1800 – 2700 znakov, a teda 1-1,5 NS
v angličtine a aj v slovenčine.
Na záver
Ak nečítaš, nepíš! Pravda je taká, že ak človek nečíta knihy a články, ani sám nemá zvyčajne o čom
písať alebo to, čo vyprodukuje je často neoriginálny a štylisticky kostrbatý kompilát. A čo sa týka
písania vedeckej práce (článok i dizertačná práca), považujeme za nesmierne užitočné prečítať si
šarmantné beletristicky písané dielko od Umberta Eca s názvom Jak napsat diplomovou práci
(netýka sa len diplomovky), ktoré vyšlo dávno v českom preklade. AK ho zoženiete, nachádza sa v
ňom množstvo výbornej inšpirácie pri písaní vedeckých prác.

