
Příloha 4 směrnice děkana č. 2/2019 (Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP)

Návrh na vydání periodika v rámci edice Přírodovědecké fakulty UJEP

Pokyn: vyplněný se odevzdává referátu pro ediční činnost v tištěné a zároveň v digitální podobě

Plán na rok

Ročník periodika

Titul

Podtitul

Zařazení periodika ve 

světových databázích

ISSN

Náklady na vydání jednoho 

ročníku

Prodejnost periodika

Jméno a podpis: Datum:

Fakultní součást

Vyjádření vedoucího fakultní součásti (z hlediska rozvoje součásti, odborné úrovně, metodické správnosti aj.):

Předseda 

Výkonný redaktor

Ostatní členové redakční rady:

e-ISSN

Počet čísel v rámci 

jednoho ročníku

je-li zařazeno ve více databázích, pak zvolit pouze 

první v pořadí WoS, Scopus, ERIH

SLOŽENÍ REDAKČNÍ RADY (vč. akademických titulů)*

(1) Jméno a příjmení Zaměstnavatel Kontakt (e-mail)

* U osob z Přírodovědecké fakulty UJEP stačí vyplnit jméno a příjmení a do kolonky „Zaměstnavatel“ uvést číslo zaměstnance.

Místopředseda 

(3) Jméno a příjmení Zaměstnavatel Kontakt (e-mail)

(2) Jméno a příjmení Zaměstnavatel Kontakt (e-mail)
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Vazba/forma

Obvyklý počet stran 

jednoho čísla

Formát ×

Barevnost                                 

(u tištěných periodik)

Náklad (v ks)                                       

(u tištěných periodik)

Základní jazyk

Abstrakty v jazycích
překlad si zajišťuje 

redakční rada

Obvyklé množství 

vizuálního materiálu                             

v jednom čísle

Podpis předsedy komise: Datum:

Závěr a podpis děkana Datum:

zvolit buď přesný rozměr, nebo 

standardizovaný formát

případný překlad si zajišťuje redakční rada

Vyjádření ediční komise fakulty:

** Vyplňovat pouze v případě, že je požadováno zapojení Přírodovědecké fakulty do některé z fází výroby periodika (technické 

zpracování, tisk apod.). Detaily upřesnit na samostatném listě.

uvést a rozlišit odhad počtu fotografií, 

map, obrázků aj.

SPECIFIKACE PROVEDENÍ **
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