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NÁVRH NA VYDÁNÍ PUBLIKACE 

  Ateliér: 

  Katedra: 

A AUTOR  /  EDITOR 

 Jméno:  Podpis: 

 Adresa ulice: Telefon:

E-mail:

 Jméno:  Podpis: 

Telefon: 
E-mail:

 Jméno:  Podpis: 

Telefon

E-mail:

  ODPOVĚDNÝ REDAKTOR 

 Jméno:  Podpis: 

Telefon:

E-mail:

B  NÁZEV PUBLIKACE :  

 PODNÁZEV:  

 Žádost o podporu pro: 

 Vydání: Náklad v případě tištěného 
vydání: 

Edice: Umělecko-historická            / Edice: Projekty              / Edice: Monografie              / Edice: Skripta

 Určeno pro: 

 Předpokládaný počet stran publikace: 

 Předpokládaný počet normostran (NS) rukopisu (1 NS = 1800 znaků včetně mezer): 

 Datum odevzdání rukopisu: Datum odevzdání elektronické makety: 

 Požadovaný formát: 

 Klíčová slova (vybere autor): 

A) Malé ediční granty (jsou určené na redakční přípravu rukopisu, dokumentaci, jazykovou úpravu,
recenzní posudky, překlady). Žádosti se podávají dvakrát ročně v průběhu akademického roku v
termínech do 31.10. respektive do 28. 2.
B) Velké ediční granty (určené na grafickou úpravu, typografické korektury, tisk, vazbu a další výrobní
náklady). Žádosti se podávají jedenkrát ročně v průběhu akademického roku v termínu do 28. 2.

A) a) redakční úpravu rukopisu

B) b1) tištěné vydání
b2) elektronické vydání

 Adresa město: 

 Adresa ulice: 

 Adresa ulice: 

 Adresa ulice: 

 Adresa město: 

 Adresa město: 

 Adresa město: 

Odborná publikace (kritéria RIV):  Ano Ne



C  ANOTACE  (v jazyce českém a anglickém; vyplní autor) 

 Anotace česky: 

 Anotace anglicky: 



D  SYLABUS  (vyplní autor) 



E  RECENZENTI   (Povinné pouze pro recenzované publikace) 

1 Titul. Jméno a příjmení Adresa Telefon (E-mail) 

2 Titul. Jméno a příjmení Adresa Telefon (E-mail) 

3 Titul. Jméno a příjmení Adresa Telefon (E-mail) 

F  FINANCOVÁNÍ  Zdroj financí - částka v Kč podíl v % 

 Zdroje financování: 

  Výtisky Počet 

(ks) 

Předběžná 

kalkulace 

(Kč) 

Konečná 

kalkulace 

(Kč) 

Poznámka 

a) Prodejní výtisky pro FUD:

b) Povinné (10ks) a autorské výtisky:

c) Výtisky celkem  p ro  FUD : a) + b)

d) Náklady na tisk a vazbu:

e) Autorské honoráře:

f) Další náklady: odpovědný redaktor,
jazyková úprava, překlad, recenzenti

g) Výrobní náklady celkem: d)+e)+f)

h) Výrobní cena 1 výtisku: g) / c)

i) Prodejní cena 1 výtisku:  h)+DPH

G  KATEDRA 

 Vyjádření vedoucího katedry: 

 Datum:  Jméno a podpis: 
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