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Průvodní list rukopisu
• Specifika
Text má specifika (konkretizujte):
pravopisná
(např. oborový úzus psaní velkých písmen v rozporu s pravidly pravopisu;
zachování „s“ ve slově „filosofie“ apod.)

typografická
(např. psaní transkriptů specifickým typem fontu; psaní významu slova
do jednoduchých uvozovek apod.)

bibliografická
(např. text vyžaduje specifické psaní bibliografických odkazů)

Text vyžaduje zvláštní způsob zpracování

ANO

NE

(specifická grafika, vytváření map s legendami, integrace textu do grafiky,
editace matematických vzorců, editace fonetických aj. transkriptů apod.)

Specifikujte:

Pro sazbu je nutný specifický font

ANO

NE

(znaky fonetické transkripce, cyrilice, znaky pro značení historických
variant hlásek, zvláštní matematické aj. symboly)

Specifikujte:

• Grafika
Rejstříky
Způsob zpracování rejstříků se řídí příslušnou edicí, avšak do jisté míry jej můžete ovlivnit. Kniha by podle vás měla obsahovat rejstřík:
jmenný

věcný

smíšený věcný a jmenný

jiný (uveďte jaký)

Seznam hesel do rejstříku:
dodávám společně s rukopisem

dodám později

Preferuji následují řešení rejstříků:
stránkování vytvoří redaktor
(hesla a fráze musí doslovně odpovídat slovům a frázím v textu)
stránkování vytvořím sám po dokončení sazby
(hesla a fráze nemusí být zcela identické s těmi v textu)

Obálka knihy
Pokud máte představu o grafice nebo fotografii, která by byla vhodná na obálku knihy, nebo
máte ideu, jak obálku pojmout, prosím uveďte to níže. Ačkoli nemůžeme slíbit, že vaše představy budeme plně akceptovat, je pro nás velmi důležité znát je. (Fotografii či grafiku přiložte jako
samostatný soubor.) U edic s pouze typografickou obálkou uveďte preferenci barev.

• Práva
Autorská práva
Pokud je nutné na rukopis nebo jeho části zakoupit autorská práva, pak, prosím, uveďte
seznam takových jednotlivých částí textu, originální zdroj, případně držitele práv, je-li
vám znám. (Nejasnosti konzultujte.)
Část textu
1			
2			
3			
4
5
6
7
8
9
10			

Zdroj

Držitel práv

• Média
Uveďte seznam mediálních rozhovorů, které jste poskytli k tématu knihy,
nebo relevantních článků.

Uveďte seznam odborníků (vč. kontaktů), kteří by mohli mít zájem recenzovat
vaši knihu.

Uveďte seznam odborných periodik, která by mohla mít zájem otisknout recenzi
na vaši knihu.

Uveďte seznam novinářů (vč. kontaktů nebo periodik), kteří by mohli mít zájem
psát o vás a/nebo vaší knize, znáte-li takové.

• Marketing a propagace II
V rámci propagace vaší knihy jste ochotni:
proslovit odbornou přednášku na související téma na českých univerzitách
či vědeckých pracovištích
proslovit odbornou přednášku na související téma na zahraničních univerzitách
či vědeckých pracovištích v rámci mých plánovaných cest do zahraničí
proslovit popularizační přednášku pro veřejnost (např. v knihovnách)
zúčastnit se rozhlasové besedy
zúčastnit se televizního pořadu
zúčastnit se besedy, čtení, autogramiády

Jste členem nějaké konkrétní odborné či profesní společnosti/sdružení/asociace?
Uveďte, jen pokud je to relevantní vzhledem k tématu knihy.

Napište seznam pravidelně pořádaných nebo pro příští období vyhlášených
konferencí/sympozií, na nichž by bylo účelné vaši knihu propagovat/prodávat.
(Tyto konference mohou mít přímo souvislost s tématem knihy, ale může jít
i o jakékoli konference v daném oboru.)

Víte o konkrétních virtuálních prostředcích, které by mohly posloužit k propagaci
vaší knihy? (Např. skupiny na sociálních sítích, fankluby, blogy apod.)

