POKYNY AUTORŮM PRO PŘEDKLÁDÁNÍ RUKOPISU V ELEKTRONICKÉ FORMĚ
K publikování textů a obrázků používá vydavatelství České geologické služby programy Adobe
InDesign nebo Ventura Publisher. Vstupní text pro tento program musí být napsán standardním
písmem v textovém editoru MS Word (*.doc, *.txt). Články se předkládají na CD, případně na
disketě.
Rastrové obrázky (bitmapy) musí být uloženy ve formátech TIFF (*.tif), Windows Bitmap
(*.bmp), případně JPEG (*.jpg, *.jpeg) či Photoshop (*.psd). Požadované rozlišení pro barevné či
černobílé fotografie je 300 dpi při předpokládané tiskové velikosti. Pro pérovky ve stupních šedi
600 dpi (režim „stupně šedi“) a pro pérovky v režimu „bitová mapa“ 800–1200 dpi.
Vektorová grafika musí být dodána ve formátech Corel DRAW! (*.cdr) nebo EPS (*.eps). Do
vektorových obrázků pokud možno nevkládejte rastrové soubory. (Pokud je to nutné, jejich
rozlišení musí odpovídat výše uvedeným požadavkům pro bitmapy.)
Samozřejmě že lze předložit pouze klasické fotografie či diapozitivy a digitalizaci ponechat na
pracovnících vydavatelství.
Další možnosti si domluvte v redakci.
Při editování textu se prosím řiďte následujícími instrukcemi:
1. Neodsazujte odstavce. Názvy kapitol a podkapitol vyznačujte jako samostatný odstavec.
2. Enter používejte výhradně pro ukončení odstavce. Odstavce a titulky oddělujte řádkou.
3. Kromě horních a dolních indexů používejte v celém textu jen standardní typ písma a kurzivu,
za interpunkčními znaménky je vždy odklep!
4. K psaní číslic 0 a 1 používejte nulu a jedničku, nikoliv O (velké o) a l (malé el).
5. Odstavce nezarovnávejte a slova nedělte.
6. Tabulky pište v textovém editoru MS Word, Corel WordPerfect, Excel.
7. Popisy k obrázkům vložte na místo požadovaného umístění obrázků jako samostatný
odstavec. Před odstavcem a po něm vynechejte jednu řádku.
8. K disketě přiložte vytištěný text na formátu A4 s očíslovanými stranami. Vyznačte
významnost názvů kapitol (řády titulků) čísly před titulkem 1 2 atd., kurzivu, proložené
písmo, kapitálky, odlišnou velikost písma atd.
9. Jsou-li v textu matematické výrazy, napište je pouze za pomoci editoru rovnic, jenž je
součástí MS Wordu. K řeckým písmenům tužkou připište název písmene.
10. Umístění obrázků (grafů, schémat, řezů apod.) na papíře max. A4 (výjimečně A3) – okraje
papíru musí být rovnoběžné s pomyslnými osami obrázku x a y (dodržovat pravé úhly).
Děkujeme Vám, že při práci s textem tyto instrukce zohledníte.
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