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ABSTRAKT: Příspěvek obsahuje návod k přípravě příspěvku do časopisu, může však být dobrým vodítkem i pro zpracování jiných textů, 
včetně znaleckých posudků. Obsahuje etický kodex časopisu, pokyny pro obsahovou stránku příspěvků, včetně specifického uvádění 
poznatků ze znalecké činnosti, popis procesu zpracování příspěvku po jeho odevzdání a důležitá ustanovení autorského zákona, zejména 
pokud se týká citací jiného autora. Následují pokyny pro úpravu textu, psaní rovnic a proměnných, úpravu tabulek a obrázků a seznamu 
literatury a konečně způsob provádění korektur textu před vydáním.

KLÍČOVÁ SLOVA: znalec, znalecký posudek, příspěvek do časopisu, autorský zákon, úprava textů

ABSTRACT: The post contains instructions on how to prepare a contribution to the magazine, however, it may be a good guide for the 
processing of other texts, including expert opinions. Contains the code of ethics of the journal, guidelines for the content aspect of the 
contributions, including the specific marketing knowledge of appraisal activities, a description of the process of post processing after its 
submission and important provisions of the copyright act, especially as it relates to quotes another author. Follow the instructions for 
editing text, writing equations and variables, editing of tables and pictures and a list of references and finally the method of implementation 
of corrections to the text before release.
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1.  ETICKÝ KODEX ČASOPISU

Pro autory, recenzenty i redakci platí následující etický kodex 
časopisu Soudní inženýrství:

Prohlášení o etice publikování
Soudní inženýrství je recenzovaným časopisem, vydávaným 
Akademickým nakladatelstvím CERM, s.r.o. Brno ve spolupráci 
s Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického 
v Brně. Následující text vyjadřuje standardy etického chování 
všech složek, podílejících se na publikování příspěvků v tomto 
časopise. Podkladem k těmto směrnicím jsou Praktické pokyny 
pro vydavatele časopisu (The Best Practice Guidlines for Journal 
Editors) Výboru pro publikační etiku (COPE).

Autor prohlašuje, že:
 • zaslal původní práci;
 • nepublikuje ve více než jednom časopise stejný nebo 

velmi podobný rukopis ani rukopis se stejným názvem. 
K publikaci lze přijmout příspěvky, jež byly předtím 

částečně publikovány ve sborníku z konference, sympozia 
apod. nebo v kvalifikační práci (seminární, bakalářské, 
diplomové, rigorózní, disertační, habilitační apod.). 
Takovou výjimku lze povolit jedině tehdy, jestliže autor 
příspěvku redakci o tom, že příspěvek byl již publikován 
jinde, předem jasně informoval a tuto skutečnost uvede 
v příspěvku;

 • řádně ocitoval použité práce nebo slova jiného autora, jež 
v rukopisu použil;

 • zajistil, že jsou v publikaci zahrnuti všichni spoluautoři, kteří 
společně schválili finální verzi a souhlasí s předložením 
a uveřejněním rukopisu;

 • zajistil, že mezi autory není uveden nikdo, kdo se na vzniku 
článku nepodílel;

 • okamžitě uvědomí šéfredaktora, objeví-li zásadní chybu 
nebo nepřesnost ve svém rukopisu a bude v tomto případě 
spolupracovat na jeho stáhnutí nebo opravě;

 • je si vědom, že podvodné nebo vědomě nepřesné výroky, 
stejně jako plagiátorství ve všech jeho formách, představují 
neetické jednání a jsou nepřijatelné.

Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc., Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, e-mail: albert.bradac@usi.vutbr.cz
Ing. Jan Búřil, typograf, e-mail: janburilpocitace@gmail.com
Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc., Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 
e-mail: vladimir.adamec@usi.vutbr.cz
Ing. Barbora Schüllerová, Ph.D., Ústav soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 
e-mail: barbora.schullerova@usi.vutbr.cz
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Šéfredaktor prohlašuje, že:
 • je zodpovědný za rozhodnutí, zda bude zaslaný rukopis 

uveřejněn v časopise;
 • se řídí politikou redakční rady časopisu a právními předpisy, 

které vstupují v platnost, jedná-li se o urážku na cti, porušení 
autorských práv a plagiátorství;

 • může svá rozhodnutí konzultovat s redakční radou nebo 
recenzenty;

 • nesmí zveřejnit žádné informace o přijatém rukopisu 
nikomu jinému než příslušnému autorovi, recenzentům, 
potenciálním recenzentům, jiným redakčním poradcům 
a vydavateli;

 • rukopisy jsou posuzovány pouze na základě jejich odborné 
hodnoty.

Recenzent prohlašuje, že:
 • recenze provádí objektivně, názory vyjadřuje jasně 

s podložením vhodnými argumenty;
 • každý rukopis považuje za důvěrný dokument a neukazuje 

nebo nediskutuje jej s nezúčastněnými osobami;
 • zjistí-li jakékoliv prohřešky ze strany autora, jako je 

porušení autorských práv nebo plagiátorství, bez odkladu 
uvědomí šéfredaktora;

 • zamítne hodnocení rukopisu, u kterého by se mohlo jednat 
o střet zájmů;

 • oznámí šéfredaktorovi ,  necít í- l i  se dostatečně 
kvalifikovaným k hodnocení rukopisu.

2.  OBSAHOVÁ STRÁNKA PŘÍSPĚVKŮ

Časopis Soudní inženýrství je specializován na soudní znalectví, 
zejména v technických a ekonomických oborech. Soudní znalci 
těchto oborů jsou také jeho předplatiteli. Publikovány jsou proto 
příspěvky, přispívající k rozvoji teorie, praxe ev. pedagogického 
procesu v problematice technických a ekonomických oborů 
soudního inženýrství. Nově je časopis rozšířen o problematiku 
inženýrství rizik, jejíž metody nacházejí uplatnění v čím dál větší 
míře i v oblasti soudního inženýrství.

Vzhledem k tomu doporučuje redakce, aby v úvodním 
textu příspěvků byla obsažena úvaha, ve kterém znaleckém 
oboru je možno poznatky autorem v příspěvku prezentované 
využít; nomenklatura znaleckých oborů je uvedena ve vyhlášce 
č. 123/2013 Sb. Vhodné je problematiku znalectví zapracovat 
do textu rozsáhleji.

Formálně by měl příspěvek obsahovat:
 • nadpis česky a anglicky;
 • abstrakt česky a anglicky (Abstrakt/Abstract); zde je třeba 

shrnout podstatu řešeného problému, dosažené výsledky 
a jejich uplatnění. Nejedná se o úvodní odstavec textu, který 
by se potom hned opakoval;

 • klíčová slova česky a anglicky;
 • vlastní text, přitom popisky pod obrázky česky a anglicky, 

u tabulek obdobně nad tabulkou (grafy jsou uvedeny 
a číslovány jako další obrázky, v textu pak odkaz „v grafu 
na obr. XX“);

 • v závěru seznam literatury;
 • pokud byl příspěvek již publikován, tuto skutečnost 

nezapomenout podrobně uvést; k tomu viz Etický kodex 
časopisu v úvodu.

3.  PŘÍSPĚVKY ZE ZNALECKÝCH POSUDKŮ

Přínosem pro teorii i praxi soudního inženýrství jsou zkušenosti 
autorů, získané při zpracování konkrétních znaleckých posudků. 
Při jejich intepretaci je ovšem třeba dbát potřebné míry 
mlčenlivosti, dané ustanoveními zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích 
a tlumočnících, v aktuálním znění:

§ 6
(1) Znalec (tlumočník) je povinen složit slib do rukou toho, kdo 

jej jmenoval.
(2) Slib zní: „Slibuji, že při své znalecké (tlumočnické) 

činnosti budu přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou 
(tlumočnickou) činnost budu vykonávat nestranně podle svého 
nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že 
zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu 
znalecké (tlumočnické) činnosti dozvěděl.“

§ 10a
(1) Znalec (tlumočník) je povinen zachovávat mlčenlivost 

o skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem 
své znalecké (tlumočnické) činnosti, a to i po jejím skončení; to 
neplatí, použije-li informace o těchto skutečnostech přiměřeným 
způsobem pro vědecké nebo vzdělávací účely. Mlčenlivosti jej 
může zprostit orgán veřejné moci, který jej ustanovil, nebo ten, 
pro nějž znaleckou (tlumočnickou) činnost na základě smlouvy 
vykonal.

(2) Povinnost mlčenlivosti podle odstavce 1 se vztahuje 
i na konzultanty a další osoby, které se na znalecké (tlumočnické) 
činnosti podílely. O povinnosti mlčenlivosti je znalec (tlumočník) 
povinen tyto osoby písemně poučit. Mlčenlivosti může tyto osoby 
zprostit orgán veřejné moci, který znalce (tlumočníka) ustanovil, 
nebo ten, pro nějž znalec (tlumočník) znaleckou (tlumočnickou) 
činnost na základě smlouvy vykonal.

§ 25a – Přestupky
(1) Znalec (tlumočník) se dopustí přestupku tím, že
c) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 10a nebo 

o této povinnosti nepoučí další osoby, které se podílely na znalecké 
(tlumočnické) činnosti,

(3) Za přestupek … lze uložit pokutu … a za přestupek podle 
odstavce 1 písm. a), c), d), e) nebo i) pokutu do 100 000 Kč nebo 
vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků.

§ 25b – Správní delikty právnických osob
(1) Ústav se dopustí správního deliktu tím, že
c) nepoučí osoby, které se podílely na znalecké činnosti, 

o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle § 10a,
(3) Za správní delikt … se uloží pokuta … a za správní delikt 

podle odstavce 1 písm. a), c), d) nebo e) pokuta do 200 000 Kč nebo 
vyškrtnutí ze seznamu znaleckých ústavů. …
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Trestní zákoník potom v § 180 – Neoprávněné nakládání 
s osobními údaji:

(1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, 
zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které 
byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, 
a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech 
osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody 
až na tři léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem 
uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně 
zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané 
v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, 
a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech 
osoby, jíž se osobní údaje týkají.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem 
nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a)  spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen 
organizované skupiny,

b)  spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně 
přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným 
způsobem,

c)  způsobí-li takovým činem značnou škodu, nebo
d)  spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného 

značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel 

potrestán,
a)  způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 škodu velkého 

rozsahu, nebo
b)  spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného 

prospěch velkého rozsahu.

V každém případě, pokud není dán výslovný souhlas objednatele 
(pokud možno písemný a konkrétní), je třeba zajistit, aby nebylo 
možno identifikovat daný případ resp. účastníky.

4.   STRUČNÝ POPIS PROCESU ZPRACOVÁNÍ 
PŘÍSPĚVKU

Příspěvky se předávají na Ústav soudního inženýrství Vysokého 
učení technického v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, 
v elektronické podobě, na adresu albert.bradac@usi.vutbr.cz 
a v kopii tajemnici redakce barbora.schullerova@usi.vutbr.cz.

Pro posouzení vhodnosti k publikaci jsou vědecké a odborné 
příspěvky zadávány k recenzi. U příspěvků, jež recenzent považuje 
věcně či odborně za zjevně nesprávné, je prováděna další oponentura 
před rozhodnutím, zda bude příspěvek publikován. Redakce není 
povinna zveřejnit všechny příspěvky, jež jsou jí zaslány.

V některých případech je s autory dohodnuta přiměřená úprava 
k zajištění maximální užitečnosti pro čtenáře. Poté jsou příspěvky 
předávány redakci k sazbě a pak do tisku.

Rukopisy příspěvků jsou v redakci předběžně zkontrolovány. Při 
této kontrole je příspěvek zhodnocen nejprve z čistě technického 
hlediska, tedy jsou-li dodané digitální podklady dostatečně kvalitní 
a dále zpracovatelné. Dále je zkontrolován z hlediska odborné 
a jazykové kvality. Pokud neobsahuje všechny požadované části, 
je rozhodnuto, jestli budou autorem doplněny okamžitě nebo až 

při korektuře. Pokud nejsou podklady dostatečné, jsou vraceny 
autorům k doplnění resp. přepracování.

Dále jsou podklady předány k typografickému zpracování. 
Nejprve jsou podklady rozděleny na jednotlivé části a to čistý 
text, tabulky, obrázky, grafy, schémata a matematické vzorce. 
Text a tabulky jsou zpracovány do konečného jednoduchého tvaru 
ve formátu MS Word. Při tomto zpracování je dodatečně odstraněna 
většina ev. použitého formátování a konečný text obsahuje pouze 
čistý text bez formátování odstavce, tabulátory a značky odrážek. 
Jsou jen zachovány úpravy textu (tučné/bold, kurzíva/italica). 
Pasáže podtrženého textu jsou nahrazeny tučným textem nebo 
kurzívou a podtržení je odstraněno. Dále jsou odstraněny obvyklé 
typografické chyby a je provedena pravopisná kontrola, kterou 
poskytuje Word.

Pokud jsou v textu použity matematické vzorce, jsou proměnné 
a vzorce upraveny dle normy a zpracovány do formátu *. WMF. 
Je použit SW MathType a vzorce vytvořené nástroji MS Word jsou 
do uvedeného formátu převedeny.

Všechny popisky obrázků a tabulek jsou zpracovány jako 
samostatný soubor ve Wordu a formálně zpracovány podobně 
jako vlastní text.

Tabulky jsou podobně jako text převedeny na jednoduchý tvar 
odpovídající autorovu záměru. Linky v tabulce jsou převedeny 
na standardní: vnější 1,5 b, vnitřní 0,5 b. V textu tabulky jsou 
odstraněny základní typografické chyby a všechny tabulky jsou 
sjednoceny na stejný tvar.

Obrázky, grafy a schémata jsou zpracovány do jednotných 
typů souborů; binární obrázky jsou převedeny do *.EPS, *.TIF, 
vektorové obrázky a schémata jsou převedeny do *.AI. Případně 
jsou dodané stránky s grafikou převedeny do *.PDF a pak oříznuty 
na jednotlivé obrázky. Je upravena kvalita dodaných obrázků.

Po ukončení přípravy podkladů následuje vlastní sazba článku 
do Soudního inženýrství. Po ukončení práce na sazbě je připraven 
soubor *.PDF, který je určen pro autorovu korekturu.

Článek předaný ke korektuře je v nutných případech doplněn 
poznámkami zpracovatele. Tyto poznámky obvykle požadují 
náhradu nekvalitních podkladů nebo upozorňují na zásadnější 
problémy. Nebývají příliš časté.

Sazba je obvykle zpracována pro černobílý tisk. Pokud článek 
obsahuje barevné podklady, v nichž je barevné provedení 
zásadní, bývají zařazeny na obálku v barvě. Je vhodné grafy 
uvádět v rukopisu v barevném i černobílém provedení – viz dále. 
Na základě dohody autora s nakladatelstvím mohou být některé 
stránky výjimečně provedeny v barevné úpravě.

5.   AUTORSKÁ PRÁVA, SOUHLAS S UVEŘEJNĚNÍM 
PŘÍSPĚVKU

Z formálních důvodů a také pro lepší komunikaci redakce s autorem 
je nutno připojit k rukopisu článku písemný souhlas autora 
(spoluautorů) s uveřejněním příspěvku na zvláštním listu:

Souhlasím(e) s uveřejněním svého/našeho příspěvku … název 
příspěvku … v časopisu Soudní inženýrství.

V …… dne ….
Autor:

a) jméno, příjmení vč. titulů před a za jménem,
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b) datum narození (n. rodné číslo),
c) doručovací adresa autora,
d) přesný název pracoviště autora včetně adresy,
e) telefonní spojení na autora (linka, mobil),
f) e-mail,
g) podpis autora / podpisy všech spoluautorů.

Upozornění:
a) V případě, že se na příspěvku podílí více spoluautorů, je tento 

souhlas vyžadován od všech spoluautorů!
b) Pokud jsou součástí příspěvku fotografie nebo jiná obrazová 

díla, je nutno uvést jména jejich autorů.
c) V případě, že jsou použity podklady od jiných autorů, je nutno 

dodržet zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon – viz dále). Je třeba u všech citovaných 
textů, převzatých tabulek, obrázků či grafů jednoznačně uvést 
prameny, jinak hrozí kromě občanského sporu resp. náhrady 
škody i trestní stíhání.

V případě pochybností nebo nejasností kontaktujte redakci.
Je třeba důsledně uvádět citace všude, kde se cituje pasáž textu 

nebo je zde odvolání na určitý pramen, aby bylo zcela zřejmé, které 
myšlenky jsou převzaty a které jsou vlastním tvůrčím přínosem 
autora. Obdobně u převzatých obrázků, grafů, tabulek ap.

Podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), § 31, do práva autorského nezasahuje ten, kdo
a) užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných 

autorů ve svém díle,
b) užije výňatky z díla nebo drobná celá díla pro účely kritiky 

nebo recenze vztahující se k takovému dílu, vědecké či odborné 
tvorby a takové užití bude v souladu s poctivými zvyklostmi 
a v rozsahu vyžadovaném konkrétním účelem,

c) užije dílo při vyučování pro ilustrační účel nebo při vědeckém 
výzkumu, jejichž účelem není dosažení přímého nebo 
nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, 
a nepřesáhne rozsah odpovídající sledovanému účelu;

vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno původního 
autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž 
jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen. 
Výjimky platí v případech využití (nikoli za účelem přímého 
nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu) při 
občanských či náboženských obřadech nebo při úředních akcích 
pořádaných orgány veřejné správy, při školních představeních, 
v nichž účinkují výlučně žáci, studenti nebo učitelé školy nebo 
školského či vzdělávacího zařízení, resp. využití k výuce nebo 
k vlastní vnitřní potřebě díla vytvořeného žákem nebo studentem 
ke splnění školních nebo studijních povinností vyplývajících z jeho 
právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení 
(školní dílo).

Autor, do jehož práva bylo neoprávněně zasaženo nebo jehož 
právu hrozí neoprávněný zásah, může se domáhat zejména určení 
svého autorství, zákazu ohrožení svého práva, včetně hrozícího 
opakování, sdělení údajů o způsobu a rozsahu neoprávněného 
užití, dále poskytnutí přiměřeného zadostiučinění za způsobenou 

nemajetkovou újmu, zejména omluvou, zadostiučiněním v penězích 
(výši určí soud, který přihlédne zejména k závažnosti vzniklé 
újmy a k okolnostem, za nichž k zásahu do práva došlo; tím 
není vyloučena dohoda o narovnání). Právo na náhradu škody 
a na vydání bezdůvodného obohacení podle zvláštních právních 
předpisů zůstává nedotčeno; místo skutečně ušlého zisku se autor 
může domáhat náhrady ušlého zisku ve výši odměny, která by byla 
obvyklá za získání takové licence v době neoprávněného nakládání 
s dílem. Výše bezdůvodného obohacení vzniklého na straně toho, 
kdo neoprávněně nakládal s dílem, aniž by k tomu získal potřebnou 
licenci, činí dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové 
licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem.

Do práva autorského neoprávněně zasahuje též ten, kdo pro 
své dílo používá názvu nebo vnější úpravy již použitých po právu 
jiným autorem pro dílo téhož druhu, jestliže by to mohlo vyvolat 
nebezpečí záměny obou děl, pokud nevyplývá z povahy díla nebo 
jeho určení jinak.

Kolektivním dílem je dílo, na jehož tvorbě se podílí více autorů, 
které je vytvářeno z podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické 
osoby a uváděno na veřejnost pod jejím jménem, přičemž příspěvky 
zahrnuté do takového díla nejsou schopny samostatného užití.

Počítačový program, bez ohledu na formu jeho vyjádření, 
včetně přípravných koncepčních materiálů, je chráněn jako 
dílo literární. Myšlenky a principy, na nichž je založen jakýkoli 
prvek počítačového programu, včetně těch, které jsou podkladem 
jeho propojení s jiným programem, nejsou podle tohoto zákona 
chráněny.

Databází je pro účely tohoto zákona soubor nezávislých 
děl, údajů nebo jiných prvků, systematicky nebo metodicky 
uspořádaných a individuálně přístupných elektronickými nebo 
jinými prostředky, bez ohledu na formu jejich vyjádření. Zvláštní 
práva k databázi přísluší pořizovateli databáze, pokud pořízení, 
ověření nebo předvedení obsahu databáze představuje kvalitativně 
nebo kvantitativně podstatný vklad bez ohledu na to, zda databáze 
nebo její obsah jsou předmětem autorskoprávní nebo jiné ochrany.

Pořizovatel databáze má právo na vytěžování nebo na zužitkování 
celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně 
podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto 
práva.

Zákon č. 40/2009 sb. – trestní zákoník má k porušování 
autorských práv následující ustanovení:

§ 270 – Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem 
autorským a práv k databázi

(1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem 
chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, 
zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo 
televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody 
až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem 
nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,

a)  vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti 
nebo jiného podnikání,

b)  získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný 
prospěch nebo způsobí-li tím jinému značnou škodu, nebo

c)  dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
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(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel 
potrestán,

a)  získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného 
prospěch velkého rozsahu nebo způsobí-li tím jinému škodu 
velkého rozsahu, nebo

b)  dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.

6.  TEXTOVÁ ČÁST RUKOPISU

Textová část může být zpracována v programech MS Word 
(verze 97-2003 nebo vyšší), ve formátech *.doc, *.docx. Pokud je 
podklad vytvořen v jiném textovém editoru, je požadován převod 
do uvedených formátů (kódování češtiny Kamenických, Latin II, 
UNICODE).

Obrázky, tabulky a grafy umisťujeme přímo do textu. Při konečné 
sazbě příspěvku je obvykle nutno umístění podřídit požadavkům 
sazby, není proto zaručeno, že budou na stejném místě jako 
v rukopisu. Všechny tabulky, obrázky a grafy musí mít svoje číslo 
a popisek (český a anglický), jež se umisťují u tabulek nad tabulku, 
u obrázků a grafů dolů.

Odkaz v textu nesmí být typu „viz následující obrázek“ nebo 
„obrázek na následující stránce“ ale musí být odkaz na číslo, např. 
„viz obr. 22“ (slovo viz bez tečky na konci). Další možností je 
například odkaz v závorce (tab. 1 a obr. 3). Zásadně používáme 
pouze řady pro obrázky a tabulky. Pokud je obrázek grafem, je 
odkaz takto: „… viz graf na obr. 3. …“.

Popisky obrázků a tabulek jsou v českém a anglickém jazyku. 
Začínají Obr. 1/Figure 1, resp. Tab. 1/Table 1.

Při zpracování podkladů v elektronické podobě text nijak 
neformátovat (zarovnání do bloku, vystředění apod.), pouze 
zarovnat vlevo. Dále nepoužívat tvrdé konce řádků (Enter, 
Shift + Enter), různé druhy písem (kromě těch pro speciální znaky – 
na ně je třeba upozornit, pro řeckou abecedu používat rodiny písma 
Symbol a zásadně nepoužívat funkci „Vložit symbol“ ve Wordu), 
klávesu ENTER používat pouze k oddělení odstavců. Pokud chceme 
vkládat další speciální symboly, je vhodné používat kombinaci ALT 
plus číselný kód psaný na numerické klávesnici; některé základní 
kódy jsou uvedeny dále v textu. Také je nutné dodržovat následující 
typografické konvence:

 • Nový odstavec uvádět prázdným řádkem (sázíme na dva 
sloupce, řádky ve sloupcích na sebe musí navazovat; 
odstupy pro nadpisy a odrážky pak tvoříme pouze vložením 
jednoho či dvou prázdných řádků).

 • Odsazení odstavců neprovádět pomocí tabulátorů, 
mezer či jiných znaků, ani nastavením hodnoty odsazení 
ve vlastnostech odstavce.

 • V textu se nesmí za sebou vyskytovat 2 a více mezer, 
je vhodné využívat tabelátory. Výjimku tvoří výpisy 
zdrojových kódů programů apod., tedy kde mezery upravují 
zarovnání písma. Používat výjimečně.

 • Dvojtečka, čárka: před dvojtečkou a čárkou není mezera, 
naopak za ní je vždy. Výjimkou je případ, kdy dvojtečka 
zastupuje znak poměru (2 : 5 – čti „dvě ku pěti“, pak patří 
mezera před i za dvojtečku).

 • Závorky: mezera je pouze před začátkem a za koncem 
závorky, př.: Text text text text (závorka) text text text.

 • Mezi hodnotou a jednotkou je vždy tvrdá mezera 
(ALT+0160 nebo Ctrl+Shif+mezerník), např. 5 °C, 20 µF, 
12 %. Výjimku tvoří údaj vyjadřující úhel (např. 12°) 
a pokud má jednotka úlohu přídavného jména 12%, 20V 
(čti: dvanáctiprocentní, dvacetivoltový). Znak pro stupeň 
(°) sázíme kombinací kláves ALT+0176.

 • Rozdělovník „-“: se používá při souřadných spojeních 
(propan-butan) a pro podmiňovací formu (budeš-li tam 
čekat).

 • Spojovník „–“ (ALT+0150): před i po něm je mezera. 
Výjimku tvoří záporná čísla (–5,2 °C) a výrazy popisující 
rozmezí (23–45, čti: dvacet tři až čtyřicet pět, vhodnější 
je ovšem 23 až 45). Používá se i pro sazbu odečítacího 
znaménka minus (8 – 2 = 6).

 • Používá se zásadně desetinná čárka, nikoli tečka (2,851 – 
nikoli 2.851).

 • Z bezpečnostních důvodů se při psaní peněžních částek 
skupiny tří čísel oddělují tečkou (viz ČSN 01 6910, kap. 
7.3); toto je pak třeba nastavit i při výpočtech v Excelu, aby 
se to v tabulkách ve Wordu nemuselo dopisovat.

 • Uvozovky: v běžném textu se používají výhradně „české“ 
uvozovky („ – ALT+0132, “ – ALT+0147). Ve výpisech 
programů apod. se používají „počítačové/anglické“ 
uvozovky „ – ALT+034.

 • Znaménko krát: nepoužívat písmeno x, ale × (Alt+158); 
tečku pro násobení (·) jako ALT+0183.

 • Zkratky: Používají se tyto zkratky: aj., apod., atd., např., 
popř., pozn., str., tj., tzn., tzv., zvl. Za slovem „viz“ se nepíše 
tečka, je to rozkazovací způsob od slova vidět.

 • Nepoužívat automatické číslování obrázků, tabulek 
a nadpisů, po dokončení rukopisu ale jejich číslování 
v popiskách a v odkazech v textu pečlivě zkontrolovat.

 • Den i měsíc se píší vždy dvoumístně bez mezery, letopočty 
po roce 2000 se uvádějí čtyř-místně [vzestupně se píše 
za dny a měsíce tečka bez mezery (např. 16.04.2016), 
sestupně pak se údaje oddělují spojovníkem (např. 2016-04-
01)] - ČSN 01 6910, kap. 7.5. Pokud nejsou dny a měsíce 
psány dvoumístně, je pak na místě mezeru vložit (např. 1. 
4. 2016).

 • Používat zásadně pro jednu věc jeden název, aby nebylo 
např. někdy „cenové ukazatele“, někdy „THU“, někdy 
„jednotková cena“. Pojmy, které nejsou v příslušné vědecké 
komunitě běžné, je třeba vysvětlit.

 • Poznámky pod čarou (Vložit > Odkaz > Poznámka 
pod čarou): v textu za číslem resp. značkou odkazu 
na poznámku pod čarou přidat pravou oblou závorku 
(bohužel Word závorku při automatickém číslování 
poznámek neumí, ale patří tam – viz například texty 
Sbírky zákonů), oboje v horním indexu. Dole v poznámce 
pod čarou na začátku totéž, text v poznámce pak zarovnat 
tak, aby byly všechny řádky odsunuty za úroveň čísla 
poznámky a jeho oblé závorky – viz dole odkaz Příklad 
271). Následující poznámka pak navazuje – Příklad 282).

1) Příklad 27: text text text......... .
2) Příklad 28: text text text......... .
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 • Text zpravidla nepsat v 1. osobě jednotného čísla (tzv. „ich-
forma“: „já navrhuji ...“).

 • Odrážky: zvyšují přehlednost textu. Skupina odrážek je 
obvykle uvedena větou ukončenou dvojtečkou. Přitom 
platí, že za číslem odrážky je zpravidla tečka, za písmenem 
pravá kulatá závorka. Formálně je text od značky resp. čísla 
odrážky posunut o jeden tabelátor, stejně posunuty jsou 
druhý a další řádky jedné odrážky (ve Wordu automatická 
funkce). Označuje se:

 • symbolem (tečka, pomlčka ap.) odrážka tvořená jednou 
větou bez rozlišení jednotlivých textů,

 • a) písmenem odrážka, na kterou budou ev. odkazy; 
pokud obsahuje více vět, jsou jednotlivé věty ukončeny 
tečkou.
b) … pokud je potřeba pokračovat další úrovní, pak:
ba) zdvojíme písmeno označující odrážku,

 • 1. Číslovaná odrážka má stejný formát jako odrážka 
písmenem. Další úrovně doporučujeme řešit písmeny, 
např. a), b) … aa), ab) ….

 • Pokud text odrážky začíná velkým písmenem, musí být 
předchozí odrážka ukončena tečkou. Pokud text odrážky 
začíná malým písmenem, musí být předchozí odrážka 
ukončena čárkou nebo středníkem (platí i při více větách 
v odrážce). Poslední odrážka se ukončí tečkou.

7.  NADPISY V TEXTU

Číslování: první úroveň s tečkou za číslem, další jen tečky mezi 
čísly úrovní:

1. Nadpis 1. úrovně
Text  (Mezi nadpisy různých úrovní nesmí být text bez nadpisu, 

jako např. tento zde.)
1.1 Nadpis 2. úrovně
1.1.1 Nadpis 3. úrovně
Text
1.1.2 Nadpis 3. úrovně
Text
1.2 Nadpis 2. úrovně
1.2.1 Nadpis 3. úrovně
Text  (Nesmí být jen jeden nadpis dané úrovně, jako by tomu 

bylo v tomto případě)
1.3 Nadpis 2. úrovně
Text

Zpravidla ne více než 3 úrovně nadpisů, jen výjimečně více.

8.  ROVNICE, PROMĚNNÉ

Rovnice a vzorce je možno psát v rámci textu nebo na samostatné 
řádky. V textu je vhodné uvádět pouze jednořádkové 
provedení, víceřádkové je vhodné uvést na samostatný řádek. 
Znaménko krát sázíme pomocí ALT+0183 (·), po obou 
stranách jsou mezery (3 · 5 = 15). Stejné pravidlo platí pro 
sčítání (5 + 3 = 8). Pouze kolem lomítka se mezery nedávají  
(18/2 = 9). Značka „×“ (ALT+178 nebo 0215) se používá 

u násobků (8× – lze zapsat i jako 8násobek, 8krát apod.) nebo 
při zápisu rozměrů (25 × 48 cm). Veličiny je vhodné psát 
zásadně s mocninami a jako spojku používat běžnou tečku, 
vše obvykle v hranatých závorkách (klávesové zkratky: levá 
hranatá závorka [ je – ALT+091, pravá ] je – ALT+093), např.  
[m.s–1.N–3]).

Pro přípravu vzorců doporučujeme vždy používat nástroje Wordu 
pro generování vzorců. Obvykle tento nástroj (Microsoft Equation) 
není v základní nabídce při instalaci Microsoft Word a je potřeba 
jej doinstalovat. U posledních verzí MS Office je ve Wordu přímo 
v nabídce Vložení ikona „π Rovnice“, v Excelu a PowerPointu je 
tato ikona skryta pod „Ω Symboly“.

Obecná pravidla:
 • Značky proměnných (veličin) se píší zásadně kurzívou – 

italikou (poloměr r, síla F, …).
 • Funkce se píší vždy stojatě (sin, exp, mod, min, max, dim, 

sup, inf, div, rot, ... ).
 • Čísla se zásadně uvádějí „roman“ tj. jako přímá včetně 

indexů a jednotek (120 m2, 256,55, x1 proti xj).
 • Jednotky se zásadně uvádějí „roman“ tj. jako přímá (13 m2, 

p = 12 Nm–2).
 • Vektory jsou vždy „bold“ tj. tučně a přímé.
 • Pomocné symboly se píší ( ) < > [ ] { } | /, tj. „roman“, 

nikoliv ležatě – „italikou“.
 • Matematický symbol násobení má několik podob, obvykle 

se používá v rovnicích a výrazech tečka (·) jako ALT+0183 
nebo × jako ALT+0215 nebo ALT+158. Není možno 
používat písmeno x. Tedy a × b a nikoliv a x b.

 • Znaménko minus je generátorem vzorců interpretováno 
správně. Při ruční sazbě používejte správně – (ALT+0150) 
a ne pomlčku z klávesnice -. Správně je a + b – c, 10–1 a ne 
a + b - c, 10-1.

 • Stupně jsou v textovém editoru ALT+0176. Například 14 
°C, úhel 358°.

 • Derivaci lze psát jako funkci i jako proměnnou.
Doporučujeme první verzi.

 • Přehled důležitých základních ALT sekvencí:
ALT+0160  nerozdělitelná („tvrdá“) mezera  
   i Ctrl+Shift+mezerník
ALT+034  „
ALT+064  @ (nebo pravý ALT+V)
ALT+092  \
ALT+091  [
ALT+093  ]
ALT+094  ^ (mocnina, i v Excelu)
ALT+0132  „
ALT+0147  “
ALT+0150  – (dlouhá pomlčka)
ALT+0177  ±
ALT+0183  · („krát“)
ALT+0215  × (nebo ALT+158)
ALT+0176  ° (stupeň)
ALT+0137  ‰
ALT+0126  ~
ALT+0124  |
atd.
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Čísla a značky (doplněná citace z příručky ÚJČ): Značky se 
od číselné hodnoty oddělují mezerou, např. 10 ha = 10 hektarů, 
3 kg = 3 kilogramy, 14 % = čtrnáct procent, § 9 = paragraf 9 
(v případě více paragrafů se značka nezdvojuje), 100 kWh = 100 
kilowatthodin, teplota 12–15 °C = 12 až 15 stupňů Celsia, rychlost 
50 km/h = 50 kilometrů za hodinu, hustota 5 g.m–3 = 5 gramů 
na metr krychlový. V textu se značky užívají obvykle ve spojení 
s konkrétní číselnou hodnotou, přičemž po číslovce čteme značku 
ve 2. pádě nebo ve tvaru počítaného předmětu (viz Počítaný předmět 
po číslovkách). V ostatních případech se značky vypisují: Bude 
třeba několik metrů látky. Postup podle uvedeného paragrafu.

Číslo a značka se umísťují na stejný řádek (tvrdá mezera). Značky 
v místě horního indexu se připojují bez mezery, např. v čase 30” = 
v čase 30 sekund, pivo 12° = pivo 12 stupňů, úhel 20–30° = úhel 20 
až 30 stupňů. Mezeru neděláme ani v případě, že kombinací číslice 
a značky vyjadřujeme přídavné jméno: 8km = 8kilometrový, tj. 
osmikilometrový; 20% = 20procentní, tj. dvacetiprocentní; nikoli 
8-mi-kilometrový, 8mikilometrový, 12-ti-procentní, 12tiprocentní 
apod.). Koncové -ti a -mi nepíšeme ani u základních číslovek: pro 
děti od 14 let, za účasti 58 % voličů, od 5 do 8 h (nikoli od 5ti (5-ti) 
resp. do 8mi (8-mi) h).

9.  TABULKY

V elektronické podobě mohou být tabulky vytvořeny v programech 
MS Word (verze 97-2003 nebo vyšší), MS Excel (verze 97-
2003 nebo vyšší). Při tvorbě tabulek je vhodné používat co 
nejjednodušší sazbu (základní fonty, jednoduché a tenké čáry 
orámování a rozdělení buněk). Je možno použít spojení buněk, 
použití písma typu „tučné/bold“ a „kurzíva/italica“. Pro umístění 
obsahu v buňkách ve Wordu zásadně používejte zarovnání odstavce 
(vlevo, vpravo, na střed) a ne mezery vpravo či vlevo. V Excelu 
je formátování obsaženo v nastavení formátu buňky a možnosti 
jsou závislé na verzi Excelu. Odsazení na další řádek v téže buňce 
v Excelu dosáhneme klávesami levý Alt+Enter.

Texty v buňkách začínají v každé buňce velkým písmenem 
(v Excelu je toto nastavitelné). Výjimku tvoří případy, kdy text 
buňky navazuje na text buňky předcházející.

Slovní údaje v tabulce se zpravidla řadí od levé svislice. Slova 
se pokud možno nedělí.

Číselné údaje se zpravidla umisťují na střed sloupce. Ceny 
a hodnoty s desetinnými místy je lépe seřadit na tabulátor pro 
desetinnou čárku.

Ve všech sloupcích buňky má být vzdálenost mezi textem 
a svislými linkami vlevo i vpravo alespoň 1 mm (viz ČSN 01 6910, 
kap. 18.4)

Výplně buněk mohou být jedině vhodně zvolenými odstíny šedi, 
ne barevné.

Popisky začínají vždy velkým písmenem (např.: Tab. 2.2 Text 
popisující obsah tabulky) a jsou na samostatné řádce. U tabulek 
jsou popisky nad tabulkou.

Maximální šířka tabulky by měla být 180 mm, celkový maximální 
rozměr pak 180 mm × 240 mm včetně popisku nad tabulkou.

10.  OBRÁZKY

Obrázky resp. grafy (označené a číslované jako obrázky) se dodávají 
přímo v textu v elektronické podobě, výjimečně v originále jako 
černobílé nebo barevné fotografie (nelze zaručit kvalitu tisku), 
obrázky, schémata, mapy v kvalitním, výrazně kontrastním 
originále (pouze v tiskuschopném provedení nezředěnou tuší, ne 
kopie) na pauzáku nebo na bílém papíře v měřítku 1:1 (tak, jak 
mají být vytištěny). Slouží jako podklad pro skenování. Vhodné je 
případně přiložit i soubor MS Excel, jsou-li jím grafy generovány.

Popisy v obrázcích šablonou nebo tiskem, případně příslušným 
programem (např. MS Office Malování). Dbejte na čitelnost popisů 
(velikost popisu nesmí klesnout pod 2 mm). Fotografie lze zařadit 
jen tehdy, když dokonale splňují výše uvedená kritéria.

Výjimečně lze zařadit fotografie či obrázky (grafiky, záznamy 
apod.) barevné; tyto mohou být vloženy na obálku časopisu nebo 
po dohodě s redakcí velmi výjimečně jako samostatné barevné 
přílohy. Barevné předlohy v měřítku 1:1 mají být vytvořeny 
na zařízení s vysokým rozlišením (min. 700 dpi.).

Pokud má autor obrázky zpracovány elektronickou formou, je 
možno akceptovat tyto formáty: PostScript (*.EPS, *.PS,), Adobe 
Illustrator (*.AI, *.EPS), Metasoubor Windows (*.WMF), Adobe 
Acrobat (*.PDF), rastry JPEG (*.JPG), rastry TIFF (*.TIF), Adobe 
Photoshop (*.PSD, *.PDD).

Nejvhodnější formáty jsou rastry TIFF (*.TIF), Adobe Illustrator 
(*.AI, *.EPS), Adobe Photoshop (*.PSD, *.PDD, *.EPS). Je 
vhodné, aby u bitových obrázků bylo při konečné velikosti 
rozlišení minimálně 300 DPI u fotografií a podobných obrázků, 
600 DPI u schémat a grafů. Pokud jsou grafy vytvořeny pomocí 
nástrojů MS Office (Word, Excel) je velmi vhodné dodat i původní 
soubory obsahující data, ze kterých grafy vznikly. Pokud není, 
graf nebude reprodukován barevně po dohodě s redakcí je nutno 
volit uvážlivě jeho barevnost. Některé barvy při černobílém 
tisku splývají. Nejvhodnější je vytvořit grafy v barevném 
i v černobílém provedení (odstíny šedi, různá tloušťka čar, jejich 
zdvojení případně značky na čarách grafů resp. rastr u sloupcových 
grafů). Je možno vhodnost barevného provedení prověřit tiskem 
na černobílé tiskárně.

Barevné obrázky jsou převedeny vždy do barevného modelu 
CMYK, proto může být výsledná barevnost odlišná.

Velikost písma u obrázků, grafů, tabulek doporučujeme používat 
min. 7 bodů. Tenké čáry se na monitoru nezobrazují naprosto 
správně a i při kontrole na tiskárně jejich síla závisí na rozlišení 
vaší tiskárny. Běžně používané čáry jsou od 0,3 do 1 bodu (1 bod 
= cca 0,35 mm), tlusté čáry jsou cca od 2 bodů výše.

Velikost obrázků po typografickém zpracování má obvykle 
následující hodnoty:

 • šířka 85 mm, 120 mm, 180 mm
 • max. velikost včetně popisku pod obrázkem: 240×175 mm.

11.  SEZNAM LITERATURY

Všechny citované práce a odkazy musejí být uvedeny v seznamu 
literatury a naopak. Pokud autor záměrně neuvedl seznam 
literatury a neodkazuje na žádné dosavadní poznatky, má se za to, 
že celá práce a všechny jeho výsledky jsou originálem, který 
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nelze s žádnými jinými poznatky srovnávat. Je však třeba na tuto 
skutečnost upozornit v úvodu práce.

Seznam literatury bývá očíslovaný. V případě odkazů na jména 
autorů v textu je ovšem seznam v abecedním pořádku autorů. 
V textu lze na citované práce jednotně odkazovat buďto číslem 
publikace uvedené v seznamu v hranaté závorce nebo přímo 
jménem autora s letopočtem (zpravidla v závorce). V případě více 
než dvou autorů publikace se v odkazu uvede jen prvý autor (bez 
křestního jména a jeho zkratky) plus et al. (Prokop et al. 1995). 
V seznamu literatury se však uvádějí jména všech autorů. V případě 
dvou autorů se v odkazu uvedou obě jména (s letopočtem). Odkazy 
na nepublikované zprávy je třeba maximálně omezit.

Citace označená v textu jako „v tisku“ se může uvést v seznamu 
literatury jen za předpokladu, že u takového článku už došlo 
ke korektuře. Citace typu „osobní sdělení“ se uvádí pouze v textu 
(s letopočtem).

Vzhledem k tomu, že uváděný podkladový materiál k ČSN ISO 690 
z prosince 1996 je dosti složitý, uvádíme vzory pro sestavení 
seznamu publikací.

Poznámka: [1] (1 tab) ... – znamená vložení tabelátoru mezi 
číslo a autora.

Knižní dílo: 
[1] (1 tab) VÉMOLA X., BRADÁČ F.: Dějiny soudního inženýrství 
v Brně. CERM s.r.o., Brno, 1995, 120 s.  ISBN ........

Článek v časopise: 
[2] (1 tab) VÉMOLA X., BRADÁČ F.: Konference soudního 
inženýrství 2005. Soudní inženýrství, roč. 16, 2005, 2, s. 386–387. 
ISSN ........

Článek ve sborníku:

[3] (1 tab) VÉMOLA X., BRADÁČ F..: Odhad ceny bytu v Brně. 
In: Konference o bytech, VUT v Brně, Brno, 1997, s. 55–61.

Skriptum:
[4] (1 tab) VÉMOLA X., BRADÁČ F..: Dopravní nehody. 
Skriptum, 2. vyd., VUT v Brně, Brno, 1998, 306 s. ISSBN ....

Nepublikovaná zpráva:
[5] (1 tab) VÉMOLA X., BRADÁČ F.: Podklady pro publikování 
v časopise Soudní inženýrství. Směrnice ÚSI VUT v Brně č. 
235/2002, Brno, 2002, 5 s. 

Názvy časopiseckých periodik lze uvádět v plném znění nebo 
jako bibliografické zkratky jejich názvů, pokud takové oficiálně 
existují. Seznam literatury je však třeba sestavit zásadně jednotně 
a se všemi náležitostmi pro každou citaci.

12.  KOREKTURA

Po zpracování rukopisu do konečného tvaru pro sazbu je článek 
zaslán autorovi ke korektuře. V současnosti redakce časopisu 
Soudní inženýrství maximálně využívá e-mailu a článek zasílá 
ve formátu Adobe Acrobat *.PDF. Korekturu je možno provést 
přímo do textu pomocí barevného zvýraznění resp. vložené 
poznámky – viz obr. 1.

V případě malého množství chyb je možno uvést opravy 
v e-mailu s přesným odkazem na stránku, sloupec, řádek (shora/
zdola). Dále pak uvést původní znění textu a nový text. Podobně 
je možno popsat drobné opravy v grafice a tabulkách.

Obr. 1  Provádění korektur textu ve formátu *.pdf (šedé označení je ve skutečnosti barevné).
Figure 1  the Implementation of the corrections of text in the format *.pdf.
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13.  ZÁVĚREM

V článku jsou základní informace a doporučení; v dalším je možno 
jako příklad formální úpravy použít články v časopisu Soudní 
inženýrství již publikované. V odkazech na Internetu jsou některé 
podrobnější informace a podklady, které kromě zkušeností autorů 
sloužily k sestavení tohoto článku. Proto autoři na tomto místě 
odkazuje, že jako doplňující zdroj informací použili podklady ad 
[1] až [14].

14.  POUŽITÉ PRAMENY

[1] ČSN 01 6910 Úprava písemností psaných strojem nebo 
zpracovaných textovými editory

[2] ČSN 88 0220 Úprava rukopisů pro sazbu
[3] ČSN ISO 31-11 Matematické značky
[4] ČSN ISO 1000 Zákonné měřicí jednotky
[5] ČSN ISO 690 Bibliografické citace
[6] ON 88 2503 Základní pravidla sazby
[7] ČSN 88 2109 Předlohy pro polygrafickou reprodukci
[8] ČSN 88 0410 Korekturní znaménka pro sazbu
[9] http://www.ben.cz/dtp/dtp_inst.htm
[10] http://www.automatizace.cz/forauthors.php?f=1
[11] http://www.arcdata.cz/download/doc/2004/Pokyny-pro-

prispevatele.pdf
[12] http://www.litos.cz/podklady.html
[13] http://www.vsb.cz/cz/sluzby/dtp_prac.htm
[14] http://www.munet.cz/dm/liberec/mmltypog.doc


