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Článek 1
Předmět úpravy
Tento metodický pokyn doporučuje jednotné zásady pro přípravu textů a podkladů určených
k tvorbě publikací (skripta, sborníky, monografie apod.), které budou vydány prostřednictvím
Vydavatelství Univerzity Pardubice (dále jen vydavatelství).
Článek 2
Příprava podkladů pro vydání tištěných publikací
(1) Autor připraví podklady pro vydání publikace po obsahové stránce a pokud má potřebné
znalosti a dovednosti, tak i po stránce typografické. V tomto případě se řídí pokyny standardní
úpravy textu uvedené v příloze 1.
(2) Pokud si autor není zcela jistý, zda typografickou úpravu zvládne, ponechá její provedení na
odborných pracovnících tiskařského střediska. V tomto případě se řídí pokyny základní úpravy
textu uvedené v příloze 2.
(3) Grafický návrh obálky a titulního listu publikace zajistí vydavatelství.
Článek 3
Příprava podkladů pro vydání publikací uložených v elektronické formě
Autor, který se rozhodl vydat publikaci v elektronické formě uloženou na vhodném nosiči dat
(např. CD-ROM), dohodne podmínky zpracování podkladů k vydání s vydavatelstvím již ve fázi
podání žádosti o zařazení publikace do edičního plánu fakulty (viz směrnice Řízení
vydavatelských činností Univerzity Pardubice).
Článek 4
Jednotný vizuální styl
Grafická úprava publikací vydaných Univerzitou Pardubice podléhá zásadám jednotného
vizuálního stylu Univerzity Pardubice. Použití loga a grafická úprava publikací v souladu
s vizuálním stylem univerzity musí být konzultována s vydavatelstvím nebo příslušnými DTP
pracovníky univerzity.
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Přílohy:
Příloha č. 1 – Pokyny pro autory pro standardní úpravu textu publikace předkládané přímo k tisku
Příloha č. 2 – Pokyny pro autory pro základní úpravu textu publikace předkládané pro grafickou
úpravu a do tisku
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