Manuál pro autory/editory sborníků vydávaných ve
Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně

Následující manuál vznikl jako podpora pro autory/editory sborníků, kteří chtějí vydat sborníky ve
Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně. Je rozdělen do dvou částí. První část se zabývá formálními
náležitostmi, které musí vykazovat každá publikace z hlediska přidělení ISBN. Druhá části pak přináší
rady a doporučení pro editory sborníků.

Přidělení ISBN
Obecně
Číslo ISBN je jedinečný mezinárodní identifikátor pro monografické publikace. Nahrazuje potřebu
zpracovávání dlouhého záznamu bibliografického popisu. Za přidělení ISBN odpovídá vydavatel, tedy
Mendelova univerzita v Brně. Mendelova univerzita v Brně je vydavatelem pokaždé (vydavatelem
tedy není např. fakulta). Knihám vydaným pod hlavičkou Mendelovy univerzity v Brně přiděluje ISBN
výhradně Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně.

Žádost o přidělení ISBN
Pro žádost o přidělení ISBN použijte elektronický formulář Žádost o přidělení ISBN, který je dostupný
na portálu ipm.mendelu.cz (Formuláře a tiskopisy – Oblast ÚVIS – Vydavatelství – Žádost o přidělení
ISBN). Pro otevření formuláře je nutné se přihlásit heslem a jménem do UIS. Ve formuláři vyplníte
jméno, e-mail a dále pak informace vztahující se k publikaci, pro kterou žádáte ISBN. Jedná se o hlavní
název (případně podnázev), dále autory/editory publikace, rok a měsíc vydání, počet stran, klíčová
slova, anotace, tiskárna a náklad. Dále vyberete, v jaké formě budou odevzdány tzv. povinné výtisky
(pro jaké médium žádáte ISBN, takové médium odevzdáváte jako povinný výtisk) a předpokládaný
termín odevzdání povinných výtisků.
Aktuální počty povinných výtisků jsou uvedeny ve spodní části formuláře. Povinné výtisky odevzdává
žadatel bezplatně a na svůj náklad do 7 dnů ode dne vydání do Vydavatelství (přízemí budovy Q). Jiné
střediska ÚVIS povinné výtisky nepřijímají.
Poznámka: povinné výtisky titulů, které se tisknou přímo ve Vydavatelství MENDELU, jsou již
odebrány z daného nákladu a jejich distribuce se řeší v podstatě hned po vytištění. O povinné výtisky
se tedy žadatel už nemusí nijak starat.

Formální náležitosti publikace nutné pro přidělení ISBN
Následující text se týká sborníků, které nejsou připravovány k tisku ve Vydavatelství MENDELU
a veškeré náležitosti nutné pro přidělení ISBN zajišťuje autor/editor. V případě kompletní sazby
a předtiskové přípravy sborníku ve Vydavatelství MENDELU zajišťuje splnění všech formálních
požadavků z hlediska přidělení ISBN redakce Vydavatelství MENDELU.
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Formální správnost publikací
1. Obálka publikace – nečísluje se, nepočítá se do rozsahu publikace. Obálka má vždy čtyři
strany, které mohou být potisknuty. Z hlediska ISBN je zásadní první strana obálky, na které
musí být uveden vydavatel (Mendelova univerzita v Brně), celý název sborníku a autor/editor
sborníku.
2. Ostatní strany obálky se mohou potisknout, je nicméně pravidlem, že druhá a třetí strana
obálka zůstává prázdná. Čtvrtá strana obálky lze použít např. pro shrnutí knihy, medailonek
autora apod. U sborníků se tato možnost obvykle nevyužívá.
3. Titulní list publikace – tedy strany 1 a 2. tyto strany se nečíslují, nicméně se započítávají do
celkového rozsahu publikace. Na líci titulního listu musí být uveden opět vydavatel, celý
název publikace, autor/editor sborníku a rok vydání. Poznámka – rok vydání sborníku by měl
být totožný s rokem pořádání konference.
4. Na rubu titulního listu se vlevo dole uvádí ISBN publikace. Dále je zde možné uvést klíčová
slova, dedikaci, poděkování, všechny autory, recenzenty a logolink projektu, je-li publikace
podpořena z konkrétního projektu.
5. Obsah sborníku – musí začínat vždy na liché straně, tedy na straně 3, popř. na straně 5, je-li
za titulní list nutné vložit ještě list další. Vlastní text sborníku začíná vždy na liché straně a to i
v případě, když je obsah pouze na jednu stranu (popř. na lichý počet stran) – následující sudá
strana za obsahem pak zůstává prázdná. (Příklad – obsah začíná a končí na straně 3, strana 4
je prázdná, vlastní text publikace začíná na straně 5.)
6. Tiráž – musí být vždy na poslední sudé straně sborníku. Tato strana se nečísluje, ale
započítává se do celkového rozsahu. Tiráž povinně obsahuje následující údaje:
 Celý název sborníku
 Autor/editor sborníku
 Vydavatel (celý název i s adresou, v našem případě tedy vždy Mendelova
univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno)
 Tiskárna (celý název tiskárny s adresou, v případě tisku ve Vydavatelství
MENDELU to je Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, Zemědělská 1, 613 00
Brno)
 Vydání (tedy např. první, druhé, třetí, první upravené, dotisk 1. vydání atd., a rok
vydání)
 Počet stran
 Náklad
 ISBN
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Na co si má dát editor pozor:
1) jména autorů


musí být uvedena jednotně v celém sborníku ve stejném pořadí se správnou
interpunkcí: Možné jsou 2 způsoby:
1. křestní jméno příjmení, křestní jméno příjmení (např. Patricie Johnová, Jan
Skalák)
2. příjmení, křestní jméno; příjmení, křestní jméno (např. Johnová, Patricie;
Skalák, Jan)



je nutno uvádět celá jména hlavně u zahraničních autorů např. ze Španělska - Maria
Del Carmen Lopez Aguayo). Pokud je použito opačné pořadí, identifikovat správně
křestní jména a příjmení

2) afiliace autorů


musí být uvedena jednotně v celém sborníku Jsou možné dva způsoby uvedení
afiliace:
1. Název univerzity, název ústavu, adresa: Mendel University in Brno,
Department of Molecular Biology and Radiobiology, Zemědělská 1, 613 00
Brno, Czech Republic
2. Název ústavu, název univerzity, adresa: Department of Molecular Biology and
Radiobiology, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech
Republic
Doporučuje se uvádět afiliaci prvním způsobem.



afiliace musí být uvedena u všech autorů článku, nestačí ji uvést pouze u
korespondenčního autora



je nutno dobře odlišit, která afiliace patří kterému autorovi



nelze spojovat více odlišných afiliací do jedné věty pod jednu adresu. Např.
Laboratory of Plant Molecular Biology, Institute of Biophysics AS CR, v.v.i. and,
Mendel University in Brno, CEITEC — Central European Institute of Technology,
Mendel University in Brno, Zemědělská 1, CZ-613 00 Brno, Czech Republic. Je nutné
je jednoznačně odlišit! Špatně uvedená afiliace znamená, že článek nebude přiřazen
pod příslušnou organizaci.

Chybně uvedená afiliace a adresa – nelze určit, kde je sídlo
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Správně uvedená afiliace a adresa
Patricie Johnová1,2,3,4, Jan Skalák1,2,3,4, Iñigo Saiz-Fernández1,2,3,4, Břetislav Brzobohatý1,2,3,4
Laboratory of Plant Molecular Biology, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, 611
37 Brno, Czech Republic
2
Institute of Biophysics AS CR v.v.i., Královopolská 135, 612 65 Brno, Czech Republic
3
Department of Molecular Biology and Radiobiology, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613
00 Brno, Czech Republic
4
Ceitec – Central European Institute of Technology, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613
00 Brno, Czech Republic
1

3) korespondenční adresy


je nutno uvádět celý název instituce, za kterou autor publikuje, včetně úplné adresy a
služebního mailu

4) názvy, anotace a klíčová slova


u jednotlivých příspěvků je nutno zkontrolovat, zda jsou uvedeny správně názvy,
anotace, klíčová slova,



pokud je sborník v jiném jazyce než angličtině, je nutné uvést název příspěvku,
abstrakt a klíčová slova anglicky.

5) citace použité literatury, v případě převzatých tabulek, obrázků a grafů je nutno uvést zdroj
6) dedikace na projekt


je žádoucí uvádět číslo a celý název projektu. Neuvádí se SP prvek.

7) obrázky, grafy, tabulky v dostatečném rozlišení
8) v záhlaví první stránky každého příspěvku je vhodné uvést název akce, kdy a kde se konala.
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Příklad podoby 1. stránky příspěvku

9) Na titulní straně sborníku je nutno uvést takový název sborníku, jaký má být uveden
v hodnotící databázi (WoS Core Collection, Scopus).
10) Doporučuje se uvádět přesný název konference shodně v předmluvě i na titulním listu.
Příklad chybného názvu konference
AF pořádá Ph.D. konferenci MENDELNET. Tato konference a sborník je ve Web of Science Core
Collection pod různými názvy. Např. v roce 2014 nebyl ve sborníku uveden přesný název
konference a ve WoS Core Collection se pro tento rok objevil její název ve tvaru: „21st
International PhD Students Conference“. Pokud se ve WoS Core Collection hledá podle názvu
konference MENDELNET 2014, je výsledek nulový.
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Příklad titulního listu sborníku, jak by měl vypadat - líc:

Mendel University in Brno
Faculty of Agronomy

MENDELNET 2015
conference proceedings

22st International PhD Students Conference MENDELNET 2015
November 11 and 12, 2015, Brno, Czech Republic

Mendel University in Brno
© 2015

Na rub titulního listu lze uvádět, zda byly příspěvky ve sborníku recenzované, editory, ISBN
nebo ISSN, dedikace celého sborníku na projekt, atd.
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