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Přihláška rukopisu k vydání

• Identifikační údaje

• Personální údaje

Titul knihy

Podtitul knihy

Jméno autora/editora

Edice/řada  
(pokud knihu přihlašujete do konkrétní  
edice vydavatelství nebo je součástí  
ucelené řady publikací)

Autoři jednotlivých kapitol/částí knihy                     ANO                  NE 
(přiložte seznam všech autorů s kompletními  
akademickými tituly a kontaktními údaji – adresou, e-mailem a telefonním číslem) 

Stručný profesní životopis* 
(obsahující aktuální odbornou profilaci, výzkumné zaměření, mezníky ve vědecké  
či akademické kariéře, získání titulů, členství v radách apod.)

Publikační činnost* 
(uveďte předchozí významné publikace – články, studie, knihy)

* V případě více autorů doložte profesní životopisy a publikační činnosti samostatnou přílohou

initiator:vff@upol.cz;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:861e5649658f4245929e6054e4f314f0



• Údaje ke knize

Obsah knihy 
(doložte v samostatné příloze)

Klíčová slova

Anotace v češtině

Anotace v jazyce rukopisu (je-li jiný než čeština)

Kniha vznikla jako:

dizertace/habilitace na UP

dizertace/habilitace mimo UP

v rámci projektu ESF

v rámci GAČRu

v rámci jiného grantu (specifikujte) 

Na vydání jsou přiděleny finanční prostředky                        ANO                  NE 
(doložte v samostatné příloze rozpočet  
určený na redakci a vydání)

Specifikujte případné speciální zaměření knihy nebo atypický charakter rukopisu 
(např. kniha může oslovit široku veřejnost, nebo je naopak určena úzké skupině specialistů; je 
založena na množství speciální grafiky; obsahuje texty v jiném písmu než latince apod.)



• Formální parametry

Rozsah rukopisu (počet znaků vč. mezer) 
(vč. pozn. pod čarou a seznamu literatury, bez rejstříku a příloh) 

Počet příloh

Rozsah příloh 

• textové přílohy (*.doc) počet rozsah celkem
• obrázkové přílohy (kresby, fotografie, scany) počet formát 
• schémata (s nutností editace)  počet formát
• grafy počet formát
• tabulky počet formát
• matematické vzorce počet formát
• audio či video přílohy počet formát

Anotace:             anglická                česká                   jiný jazyk (uveďte) 

Seznam hesel do rejstříku:                    dodávám nyní               dodám později

Na text či jeho části nebo  obrazové přílohy         JE         NENÍ nutné zakoupit  
autorská práva. Specifikujte:

Hlavní část textu je: v češtině v angličtině v němčině
 ve francouzštině ve španělštině v italštině
 v portugalštině v polštině v ruštině
 v jiném jazyce 

Dílčí části jsou: v češtině v angličtině v němčině
 ve francouzštině ve španělštině v italštině
 v portugalštině v polštině v ruštině
 v jiném jazyce 

Část textu je v historické variantě jazyka,                ANO            NE 
tedy neodpovídá dnešní pravopisné  
normě daného jazyka – konkrétně:

Rukopis obsahuje kromě latinky také:  azbuku cyrilici 
  hlaholici řeckou abecedu
 jinou abecedu (specifikujte)



• Zpracování

Zde uveďte vaši představu o technickém zpracování publikace. Tato představa 
bude ze strany redakce korigována, ale je pro nás důležité znát ji.

Grafické formáty publikace (zaškrtněte všechny zamýšlené):         

       tištěná kniha               PDF na CD               iPDF                ePub              mobi

Barevná grafika:

• počet jednotlivých grafik

• počet samostatných stran barevné grafiky 

                                v celku v závěru knihy                    na více místech knihy

Náklad tištěné verze: 

(počet kusů vč. povinných výtisků)

Náklad PDF na CD:  

(počet kusů vč. povinných výtisků)

                                                                                                                                                     vyplní redakce

Rukopis předán do VFF k posouzení dne:

Rukopis převzal:

Recenzenti:

Výsledky recenzního řízení:

Poznámky:
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