
 
 
Vážení autoři, 
redakční rada časopisu Media4u Magazine si nesmírně váží spolupráce s Vámi a vítá ochotu publikovat výsled-
ky Vaší vědecké a výzkumné práce i Vaše zkušenosti z praxe právě v našem časopisu. Nicméně, jako recen-
zované periodikum musíme splňovat určitá daná kritéria a dodržovat pravidla doporučená Radou pro výzkum, 
vývoj a inovace ČR. Naší snahou je dát celému časopisu jednotnou grafickou podobu, včetně obrázků, grafů 
a tabulek, což samozřejmě není možné bez vzájemné spolupráce autorů a redakce. 
 
Stále nám do redakce dochází velké množství příspěvků, jejichž autoři nerespektují pokyny a požadavky pro 
publikování. Po poslední uzávěrce jsme konstatovali, že se jedná zejména o problémy s formální úpravou 
článků, ale množí se i případy, kdy články obsahují faktické či dokonce odborné chyby. Proto již od vydání 
1/2011 budeme u Vašich příspěvků striktně vyžadovat splnění veškerých formálních náležitostí. Je 
nutné si uvědomit, že vydavatelství a celá vědecká redakční rada pracuje bez nároku na honorář. Není tudíž 
v našich možnostech opravovat texty a vzorce, překreslovat obrázky, atd. Z těchto důvodů budou od vydání 
1/2011 v platnosti násle dující opatření:  

Každý příspěvek, který nebude splňovat veškeré formální náležitosti (uvedené dále) bude 
zamítnut ještě před recenzním řízením.  

Opravený příspěvek, zaslaný autorem opětovně po zamítnutí, bude automaticky odložen pro 
posouzení k následujícímu vydání . 

Nebudou publikovány články s textovým rozsahem menším než 2 strany. Doporučený rozsah 
příspěvků je 4-8 stran. 

V případě požadavku publikování rozsáhlých statí je potřebné toto předem konzultovat s redakcí. 

Vždy musí být splněny dvě podmínky: 
1) kladné hodnocení nejméně dvěma recenzenty,  
2) dodržení potřebné formální úpravy (týká se i obrázků, fotografií, tabulek a grafů) 
3) dodání kompletních podkladů pro publikování článku (originály obrázků, zdrojová data) 
 
Od čísla 1/2011 platí inovovaná šablona pro psaní příspěvků, v níž jsme odstranili drobné nepřes-
nosti z původní šablony. Šablona již nese nové logo časopisu a je tak jasně odlišena od předchozích verzí. 
Stránka má všechny okraje 2 cm, vlastní text článku se píše do sloupců šířky 8 cm s dělící čárou mezi nimi. 
Celý článek (včetně nadpisů, popisků obrázků a tabulek) se píše bez odsazování prvního řádku odstavce, 
výhradně stylem Normální, Times New Roman, 12. Používání lomítka "/" místo závorek je nepřípustné. 

Resumé a Summary je od čísla 1/2011 omezeno na maximální rozsah 400 znaků (vč. mezer), tj. 5 řádků. 

Obrázky se vkládají se stylem obtékání "v textu", obrázek je na pozici znaku a přesouvá se s textem. Jiné 
umístění, stejně jako použití složených (seskupených) obrázků je nepřípustné.  

Tabulky musejí být vytvořeny v MS-Word. 

Vzorce se píší výhradně v MS-Equation (Editor rovnic), musí splňovat podmínku korektního otevření v edito-
ru rovnic Microsoft 3.1 a musí jít tímto editorem upravit. Font Times New Roman je nastaven i pro malou a 
velkou řeckou abecedu. Základní nastavení editoru rovnic je na obrázku dole. Při psaní vzorců dodržujte 



všechna typografická pravidla (mezery mezi číslem a jednotkou, řádové mezery…). Jako symbol násobení se 
zásadně používá násobící tečka v polovině výšky písma (nikoliv interpunční tečka nebo hvězdička - ta je pří-
pustná pouze pro výpisy programů, kde je standardem pro operaci násobení), pro rozměry apod. se používá 
násobící křížek, např. 1 024 × 768 px. (ne 1024x768 px), číslování vzorců vpravo v oblých závorkách. Jedno-
duché jednořádkové vzorce umístěné v textu se píší jako text, editor rovnic narušuje řádkování. 

 

Grafy se vkládají přímo do textu jako obrázky (např. vyříznuté snímky obrazovky) v jednoduchém barevném 
provedení, ve velikosti 1:1, výhradně ve formátu PNG. Základní nastavení MS-Excel pro graf je: Ohraničení - 
žádné; Plocha - žádná; Osy - plná, černá; Mřížky - plná, světle šedá; Hlavní značky - křížek; Vedlejší značky - 
uvnitř, Písmo - Arial CE, 8, tučné, automatická velikost - NE. 

Maximální šířka obrázků, tabulek a grafů je 7,9-8 cm, tj. 300 pixelů, pro 100% velikost. Při zvětšo-
vání či zmenšování dochází k výrazné degradaci a tím i ke ztrátě grafické úrovně Vašeho příspěvku. Pro za-
chování maximální kvality grafů a obrázků je nezbytné vytvořit je ve skutečné velikosti a převést do bez-
kompresního formátu PNG, případně BMP. Použití formátu JPG je nepřípustné. Obrázky i grafy musí být 
kontrastní a dokonale ostré, zejména pokud obsahují text. Základní tloušťka čáry je 1 pixel, v tomto směru 
předpokládejte značné problémy při konverzi z grafických programů, které standardně definují čáru v milimet-
rech nebo milsech (Corel, Callisto, Visio…). Proto Vám doporučujeme jednoduché obrázky a schémata kreslit 
v jednoduchých a nenáročných grafických programech (Paintbrush, Malování…). Obrázek určený pro zobra-
zení na monitoru musí být poměrně hrubý. Výjimkou jsou pouze ilustrační PrintScreeny obrazovek, které ná-
sledně konvertujeme na potřebnou velikost. Ve výjimečných případech je možné obrázky, tabulky a grafy 
umístit přes celou šířku stránky tj. 17 cm (630 px). Maximální velikost objektu je 17 × 24 cm. Toto je nutné 
předem konzultovat s redakcí časopisu. Časopis je formátován pro zobrazení na monitoru při základním 
zvětšení 100 % a pro něj musíme zajistit maximální čitelnost.  

Citace musejí být dle ISO-690 a 690-2, a to ve formátu podle příkladu v šabloně.  
Příjmení a iniciála(y) autora velkým písmem, mezi autory pomlčka. Název zdroje kurzívou. Má-li zdroj ISBN 
(ISSN), neuvádí se vydání ani počet stran. Všechny citace musejí mít jednotnou strukturu a jednotný styl. 
U datovaných citací: 
NOVÁK, J. - MATĚJŮ, S. (1992) Citace dle ISO. Praha. ČNI. 1992. ISBN 80-56852-45-X. 
Je-li použito číslování zdrojů, je v hranatých závorkách, odsazené tabulátorem: 
[1] NOVÁK, J. - MATĚJŮ, S. Citace dle ISO. Praha. ČNI. 1992. ISBN 80-56852-45-X. 
 
Automatické číslování nadpisů a citací, poznámky pod čarou, textová pole a aktivní hypertexto-
vé odkazy jsou zakázány, a to i v případě internetových adres, které musí být vloženy jako normální text, 
a obrázků stažených z internetu, které musí být vloženy do textu jako nezávislá bitová mapa. Pokud do šablo-
ny kopírujete již hotové texty, potom výhradně postupem Úpravy → Vložit jinak → neformátovaný text.  

Je povinností autora, zkontrolovat, že v odesílaném souboru je pouze styl Normální, případně systémově při-
dané a neodstranitelné styly z originální šablony: Nadpis1, Nadpis2, Nadpis3 a Standardní písmo odstavce. 
Všechny zavlečené styly, stejně jako automatické číslování nadpisů a citací, poznámky pod čarou, textová 
pole, hypertextové odkazy, budou před formátováním příspěvku do časopisu bez náhrady odstraněny. Pokud 
dojde ke ztrátě některých informací, budou příspěvky vráceny z formálních důvodů. 

Příspěvek musí být zaslán ve formátu DOC - při výchozím zpracování v MS-Word 2007 a 2010 je nutné 
zvolit před uložením odpovídající formát. Nekompatibilní a nekorektně otevírané soubory budou autorům vrá-
ceny z formálních důvodů. 

 

Ke každému příspěvku musejí být zaslány originály obrázků v bezkompresním formátu PNG či BMP, 
fotografie lze zaslat také v bezkompresním formátu JPG. Z adresy http://lide.uhk.cz/drtinre1/mm.zip můžete 
použít šablonu pro obrázky v programu Paintbrush. V případě nefunčního odkazu (z důvodu změn v síti UHK) 
si můžete soubor vyžádat na adrese rene.drtina@uhk.cz. 



Červený rámeček vyznačuje přípustnou šířku pro sloupec a stránku. Naleznete tam i ukázku detailu obrázku 
tak, jak jej poslal autor, a ukázku, jaký je požadavek časopisu. Soubory není potřeba instalovat, pouze se 
rozbalí do libovolného adresáře. Písmo v obrázcích přednostně Tahoma 8 Bold nebo Arial 8 Bold. 

Pro grafy musejí být zaslána zdrojová data ve formátu XLS - při výchozím zpracování dat v progra-
mech MS-Excel 2007 a 2010 je nutné zvolit před uložením odpovídající formát. Nekompatibilní a nekorektně 
otevírané soubory budou autorům vráceny z formálních důvodů. 
 
 
Šablony pro psaní příspěvků a podporu pro tvorbu obrázků najdete: 
http://www.media4u.cz/m4u-graf.xls 
http://www.media4u.cz/m4u-tabulka.doc  
http://www.media4u.cz/m4u-text.doc 
http: //www.media4u.cz/mm.zip  
 
 
Klepnutím na ikonu si můžete stáhnout šablonu pro psaní příspěvků, ukázku tabulek nebo předdefinovaný 
formát grafu. Věříme, že používání šablon oboustranně zefektivní naši práci a přinese jednodušší a účinnější 
úpravy textů. 

Redakční rada Media4u Magazine 
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