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Hotové dílo dodejte:
Elektronicky:

ve Wordu a v pdf.
V deskách se jménem autora a názvem díla, které obsahují:
vyplněný objednávkový list podepsaný příslušným proděkanem;
jeden definitivní výtisk (tištěno jednostranně);
anotaci (cca 500 znaků včetně mezer) pro propagaci díla;
dva posudky – interní a externí (autor dodá u externího oponenta: jméno,
bydliště, č. OP, rodné číslo, místo narození, číslo účtu, číslo zdravotní pojišťovny).
 resumé v angličtině (u cizojazyčné publikace – min. 1 tisková strana);
 seznam recenzentů schválený a podepsaný příslušným proděkanem.
 případně rejstřík (návod přiložen);





Za ‚hotové dílo‘ je považován komplet obsahující všechny výše uvedené materiály.
Řazení stránek:

25 mm
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(vnější
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(vnitřní
okraj)
Text: 10,5 b; proklad: násobky 1,15 (velikost 10,5 b dodržet i v Math Type)
Text musí odpovídat platnému vydání Pravidel českého pravopisu. Praha, Academia,
2002 a další vydání. Stránky citace uvádějte v hranatých závorkách v textu.
Při číslování titulků doporučujeme použít maximálně tři úrovně: 1.1.1
Záhlaví oddělte od hlavního textu mezerou aspoň 1 řádek, příp. linkou. Pokud máte
záhlaví, použijte horní okraj 25 mm.
Dole na konci stránky nesmí být titulek kapitoly, na začátku stránky nenechávejte
osamocený krátký konec odstavce. Nenechávejte na konci řádek samostatná písmena
s, z, v, k, a, u, i, o.
Grafy, schémata, obrázky: nepoužívejte linky slabší než 0,3 bodu a plochy
ve stupních šedi méně než 20 %. Velikost písma v grafu: výška znaku (malé x) nemá být
menší než 1 mm.
Poznámky pod čarou číslujte průběžně v celém díle. V poznámkách neuvádějte celou
citaci literatury, která se opakuje v seznamu literatury.
DOI může být přidělen v případě, že v literatuře uvedete DOI u titulů, které ho mají.

25 mm

Šablonu jednotného vzhledu publikace ve Wordu po domluvě zašleme.

V případě nejasností můžete volat 224 09 5810, 5543, 5783, 5745.
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Pokyny pro autory
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176 x 250 mm

Komunikace, multimédia
a ekonomický svět

2

2.1. Hlavní nadpis
2.1.1. Nadpis
Lorem ipsum dolor sit amet, bold, italic consectetur adipiscing elit. Nullam nec diam
tincidunt, facilisis odio efficitur, viverra tellus. Donec convallis feugiat nibh ut posuere.
Cras hendrerit eget erat accumsan vulputate. Vivamus venenatis auctor tellus, quis viverra nisl. Nunc quis tortor in sapien pulvinar fi nibus. Nam ac odio tortor. Phasellus non
erat commodo tortor varius sodales. Etiam suscipit nulla velit. Etiam interdum semper
odio, eget pellentesque nibh vulputate in. Vestibulum lobortis tempus euismod. Phasellus vel est sit amet dui condimentum vehicula eu eu arcu. Vivamus ultrices tristique
metus, nec pulvinar mi cursus

(vnitřní
okraj)

2.1.2. Donec ut magna quis massa vehicula
Tempus odio ipsum sit amet urna. Pellentesque id nisl felis. Integer non rutrum metus.
Morbi vulputate tristique sapien, id hendrerit risus venenatis vitae. Vivamus tempus
sapien eros, sed tempus ex aliquam quis. Donec ut magna quis massa vehicula aliquet.
Vivamus ullamcorper tempus nulla, ac dictum magna. In vitae sapien elementum nulla
suscipit aliquet eu eget metus. Sed eleifend hendrerit enim, efficitur commodo ante rutrum non.
Aliquam ac lectus sit amet arcu pharetra semper ut ut arcu. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Curabitur commodo elit a semper semper. Vivamus accumsan feugiat dapibus. Proin at enim gravida,
vulputate sem nec, fi nibus eros. Aliquam sem arcu, aliquam egestas nisi in, scelerisque
scelerisque felis. Curabitur nec blandit velit. In posuere ante id ipsum dapibus, vitae
pharetra libero vehicula. Nulla erat turpis, vulputate ultrices volutpat vel, fi nibus a tellus. Suspendisse nec mollis purus. Sed mollis tincidunt facilisis. Integer et leo ipsum.
Duis tortor orci, ultrices quis libero sed, pulvinar fringilla mi. Quisque sed pellentesque
justo, maximus vehicula mauris. Sed gravida augue et porta dapibus. Quisque tristique
libero a ornare dapibus. Ut viverra pellentesque urna, et faucibus justo maximus vitae.
Etiam leo lacus, auctor eu urna in, bibendum aliquam est. Aenean semper cursus rutrum. Mauris id volutpat tellus. Ut interdum fermentum ligula non accumsan. Etiam
non laoreet libero, non laoreet urna. In sed libero ipsum. Quisque porttitor nunc augue.
Fusce tincidunt turpis non ex sollicitudin bibendum. Duis ornare mattis sollicitudin.
Sed tincidunt dui in leo hendrerit, at sollicitudin enim dignissim. Sed vel tempus odio.
Maecenas...
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