Technické požadavky příspěvků do ČČF
Text a tabulky
 Vhodný formát textu: MS Word (DOCX, DOC), případně
RTF či ODT (ne TEX).
 Z dokumentu MS Word převezmeme tabulky,
automatické číslování, automatické odrážky a poznámky
pod čarou (tam dávejte poznámky jiné než odkazy na
prameny – ty jsou uvedeny na konci článku).
 Tabulky vytvořte a vložte přímo do souboru MS Wordu.
Ohraničení a barva buněk: žádné. Odstraňte v tabulce
zbytečné (prázdné) řádky a sloupce.
 Nedělejte změny formátu textu (s výjimkou kurzívy,
tučného písma a indexů)
 Poznámky pro redakci nebo grafika pište do ((dvojitých
závorek)).
Co nedělat?
 Nevkládat více než 1 mezeru, 1 enter či 1 tabulátor za
sebou.
 Nevkládat prázdné řádky (Enter) nad a pod nadpisy nebo
mezi odstavce.
 Nepoužívat: všechna velká písmena (verzálky)
v nadpisech, ruční zalomení řádku (Shift+Enter),
hypertextové odkazy.
Matematické a fyzikální rovnice, symboly, výrazy
 Krátké matematické výrazy prosím vytvářejte v MS
Wordu v základním textu s pomocí indexů, řeckých
písmen (bez použití editoru rovnic) ve fontu Times New
Roman (nepoužívejte font Symbol).
 Pouze složité víceřádkové matematické formule
vytvářejte editorem rovnic (v DOCX, ODT či TEX), pokud
možno ve fontu Times New Roman či podobném. Tyto
rovnice nám prosím pošlete ve formátu tiskového PDF.
Budou do zlomu vloženy jako vektorové obrázky.
 V běžném textu pište pokud možno matematické výrazy
a vzorce ve zjednodušené jednořádkové formě. Např.
místo vodorovné zlomkové čáry použijte šikmé lomítko
apod.
 Symboly: šikmým řezem písma se píší jen proměnné. Vše
ostatní (jednotky, názvy funkcí, zkratky, závorky,
pomocné znaky, číslice, jednotky) se píše základním
řezem písma. Vektory se píší tučně, výjimečně se šipkou
nad symbolem.
Grafy, schémata a vektorové obrázky
 Grafy potřebujeme jako vektorový obrázek (v křivkách),
který umožňuje editovat texty, tedy ve formátu AI, PDF,
CDR, EPS, SVG nebo MS Office (XLS, XLSX, DOC, DOCX).
 Veškerý text v grafech potřebujeme česky nebo
slovensky, font Myriad Pro či Arial (nepoužívejte font
Symbol) a v jednotkách SI.
 Pozor na desetinný oddělovač, kterým je čárka (,), nikoliv
tečka jako v angličtině!
 Grafy pošlete jako samostatné soubory – mohou být
navíc vloženy i v textovém a PDF souboru pro účely
přehledné recenze.
 Popisky ke grafům (včetně uvedení zdroje) mohou být na
konci textu příspěvku nebo pod vloženými obrázky.

Fotografie a bitmapové obrázky
 Fotografie či podobné bitmapové obrázky mohou být ve
formátech JPG (s co nejmenší kompresí), TIF, PNG či
RAW (neužívejte pokud možno pdf, psd, gif, bmp, eps).
 Rozlišení (min.) 300–400 DPI použijte u fotografií
barevných (či ve stupních šedi) při velikosti reprodukce v
časopisu 1:1 (tedy rozměr ~1 600 × 1 000 obrazových
bodů a více) a rozlišení 600–1 200 DPI použijte u kreseb
černobílých (perokresby) při reprodukci 1:1 (tedy rozměr
cca 3 500 × 2 500 obrazových bodů a více). Nezvyšujte
sami dodatečně rozlišení fotografií.
 Originální fotografie či dokumenty vám můžeme
naskenovat v redakci.
 Fotografie stejně jako ostatní ilustrace zašlete v
samostatných souborech (v textu mohou být vloženy
jejich zmenšeniny). Všechny ilustrace by měly mít odkaz
v textu, např. „viz obr. 8“.
 Popisky fotografií, včetně uvedení zdroje, mohou být na
konci textu příspěvku nebo pod vloženými obrázky.
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Korektury
 K zanesení změn a oprav, prosím, použijte funkci
recenze/poznámky v Adobe Acrobatu. Korektury
vyznačte do zaslaného PDF souboru. Toto umožňuje
např. i Adobe Reader X.
 V korekturách, prosím, vždy používejte diakritická
znaménka.

