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Technické pokyny 
 

V úvodní fázi odeslání příspěvku se nahrává do redakčního systému manuskript příspěvku jako 

soubor ve formátu neuzamčeného pdf pro účely recenze. Tento soubor musí obsahovat všechny 

texty společně s číslováním řádků, na jeho konci pak všechny obrázky a tabulky v požadované 

velikosti s adekvátními českými a anglickými popisky. Současně se odevzdává textová část jako 

soubor ve formátu doc, docx, rtf v podobě doplňkového souboru. 

Text 

Příspěvek pište česky, případně anglicky (v obou variantách je nutný anglický abstrakt a klíčová slova) 

a jako textový soubor uspořádaný podle uvedené osnovy v textovém editoru odešlete ve formátu 

*.doc, *.docx nebo .rtf. 

Texty (včetně nadpisů) nijak neformátujte, písmo Times New Roman, velikost písma 12 bodů, 

řádkování 1,5. Celý příspěvek musí být napsán standardním typem písma, pokud chcete speciální typ 

písma, upozorněte redakci zvlášť. Nedělte slova na konci řádků, odstavce ukončete klávesou ENTER, 

první řádek odstavce neodsazujte, nezarovnávejte zprava.  

Při psaní textu nechť se autoři řídí pravidly českého pravopisu i typografickými pravidly. Podrobnější 

návod lze nalézt např. na www.typotext.cz/radci.html. 

Některá pravidla jsou vypsaná níže: 

Důsledně odlišujte spojovník a pomlčku dle typografických pravidel.   

 Spojovník se používá při dělení slov, anebo při psaní složených slov např. tepelsko-barrandienská 

oblast, Brno-město.  

 Pomlčka se používá, když nahrazuje interpunkční znaménka, závorky (vsuvka, poznámka), spojky v 

souřadných souvětích anebo ve významu „až“, „od–do“, „a“, „versus“, neodděluje se mezerami 

např.  1–10, 2015–2019, Brno–Praha (při dvojslovném spojení Brno – Slavkov u Brna je oddělena 

mezerami). 

Označení světových stran se v češtině píše velkými písmeny (S – sever, SZ – severozápad…), názvy 

směrů pak malými (j. – jižní/jižně, jv. – jihovýchodní/jihovýchodně).   

Čísla, jednotky, znaky 

 V číslech používejte desetinnou čárku (tečku v anglickém textu), tisíce, desetitisíce....milióny apod. 

oddělujte s mezerou 2 589, 15 654, 1 258 963 atd.   

 Matematické znaky se oddělují mezerou: 6 – 2 + 2 : 3 = 2, 2325 ± 438, < 9 

 Záporné nebo kladné hodnoty jsou bez mezery: −7 (mínus = Alt + 8722 na numerické klávesnici), 

+3, plus/mínus: ± (levý alt 0177) 

 Krát není malé x, ale znak × (Alt + 0215 na numerické klávesnici); k vyznačení násobení mezi čísly 

se ale používá tečka na účaří 2 . 3 oddělená mezerami   

 Promile (‰) – levý alt 0137, stupně Celsia: °C (levý alt 0176)  

 jednotky za číslicí se píší s mezerou: 10 kg, 5 g . l−1, 37 °C 

 „ve výšce 270 m n. m.“; ale – „kóta 270 m“ 

 měřítka map 1 : 10 000, 1 : 50 000 jsou vždy oddělená dvojtečkou s mezerami 

http://www.typotext.cz/radci.html
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Používejte jednotky SI, terminologii IUGS a IMA (česká terminologie podle Encyklopedického 

přehledu minerálů (Bernard et al. 1992)), zkratky minerálů dle Abbreviations for names of rock-

forming minerals (Whitney, D. L. – Evans, B. W., 2010), chronostratigrafické členění viz 

http://www.geology.cz/stratigraphy.  

V příspěvku by měl autor jednoznačně zařadit topografickou a regionálně-geologickou lokalizaci 

prováděného výzkumu – v podobě textového zařazení nebo grafického znázornění.Lokality uváděné v 

textu by měly být geograficky lokalizovány souřadnicemi GPS ve formátu N 50°05'17,796" E 

14°24'13,604" (převod S-JTSK na GPS dostupný např. zde 

http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php?type=trans2) 

 

Obrázky: 

Obrázky připravte na šířku 80 mm (jednosloupcové) nebo 110 mm příp. 164 mm (dvousloupcové), 

délka obrázků až 225 mm. Vektorové obrázky předejte ve formátu *cdr (Corel Draw v. 13 a nižší) 

nebo *jpg, *tiff s rozlišením 300 dpi (redakce vás může vyzvat o originální obrázky, které byly 

vyhotovené v corelu). 

V obrázcích používejte bezpatkový typ písma (nejlépe Arial Narrow, příp. Ariel). Dodržujte minimální 

velikost písma – 1,55 mm (6 pt), vyvarujte se nadrozměrnému písmu v poměru s výslednou velikostí 

obrázku. Používejte co nejmíň různých velikostí písma v jednom obrázku. U síly čáry nepoužívejte 

vlasové obrysy (min. 0,2mm), omezte použití mnoha typů čar a jejich síly.   

Pérovky musí být kontrastní a dobře čitelné, počítejte s jejich zmenšením, rozlišení 600 dpi.   

o  Pokud je nezbytné, v českém článku dělejte v obrázcích české popisky, v anglickém 

článku anglické. 

o Popisky pod obrázky: 

 V českém a současně anglickém jazyku. 

 Tab. 1:, Obr. 1: (Fig. 1:, Tab. 1:) a zakončit tečkou.  

 Odkazy v textu: v běhu textu „na obrázku 1“, „v tabulce 1“; pokud je odkaz v 

závorce, tak zkratkou „(obr. 1)“, „(tab. 1)“.  

 Obrázky a tabulky číslujte postupně tak, jak je na ně v textu odkazováno. 

 

 

Mapy 

Mapy musí obsahovat měřítko a indikaci k severu (jednoduchou severku; používejte anglickou 

zkratku – N ). V náhledové mapce, která je součástí detailnější mapy,  vyznačte pozici studovaného 

území  anebo detailní mapu opatřete na okrajích souřadnicemi (viz obrázky). U barevných výplní 

používejte barvy s dostatečným rozdílem, využijte příp. i vektorové výplně. Případnou legendu 

opatřete čísly a ty vysvětlete pak v popisce pod obrázkem. Pro popisky v obrázku využijte písmo Arial 

Narrow (popř. Arial).  Mapy dodávejte ve výsledné velikosti  šířky obrázku: 80 mm (jednosloupcové) 

nebo 110 mm příp. 164 mm (dvousloupcové), maximální výška obrázku je 225 mm.   

 

 

http://www.geology.cz/stratigraphy
http://astro.mff.cuni.cz/mira/sh/sh.php?type=trans2
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Příklad klasického zobrazení    Příklad se znázorněním souřadného systému 

 

 
 
 

 Pazdírková et al. (2015) 
 

 

Tabulky 

V tabulkách vytvořených v tabulkovém editoru (nejlépe EXCEL) použijte písmo Arial, velikost 10 pt 

Grafy vyhotovené v programu excel musí být exportované do *jpg nebo *eps a musí splňovat 

základní podmínky pro obrázky. Zvažte, zdali je tabulka a její popisy pochopitelná i pro anglické 

čtenáře. 

Pamatujte ve velikost (délka, šířka) tabulek a jejich možnosti sazby. Rozsáhlé tabulky je možné dodat 

formou elektronické přílohy (e-příloha) a v textu na ně odkázat (e-příloha 1, 2..atd.).  

 

Fotografie    

Fotografie posílejte s rozlišením 300 dpi ve formátu *jpg (v žádném případě *pdf). U fotografií detailů 

a mikrofotografií vyznačte měřítko, případně uveďte velikost snímku. Fotografie z mikrosondy 

upravte, aby měřítko bylo čitelné (viz obrázek). Měřítka vkládejte  v jednotné podobě ve všech 

obrázcích příspěvku. Pro popisky ve fotografii využijte písmo Arial Narrow (popř. Arial). 
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Buriánek et al. (2016) 
 

 

  

 


