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                                          POKYNY PRO AUTORY E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ 

 

Doporučený rozsah textu rukopisu je v rozmezí 10 – 20 normostran plus seznam literatury a 

grafické přílohy, není-li dohodnuto jinak. Běžná strana textu ve Wordu (písmo Times New Roman, 

velikost 12, řádkování jednoduché) odpovídá přibližně dvěma normostranám.  

1 normostrana = 1800 znaků elektronického textu včetně mezer. V textu nesmí být žádné skryté a 

„přestylované“ odkazy. V textu by neměly být žádné odkazy mimo EUNI. 

V případě, že připravujete textovou část pro webcast (videoprezentaci), je třeba psát text do PPT 

formátu (16:9). Šablonu EUNI PPT Vám zašleme. Rozsah cca 30 slidů a slovní komentář těchto slidů 

ve videu o celkové délce asi 30 minut. 

Kurzy mají předepsaný rozsah, aby mohly být akreditovány komorami a dalšími institucemi. Pro 

tuto akreditaci je rovněž nutné každý kurz doplnit závěrečným testem – 10 otázek, 3-4 odpovědi, 

z nichž alespoň jedna odpověď je správná. Správné odpovědi prosíme vyznačit. Odpovědi prosím 

stručně zdůvodnit/vysvětlit proč je odpověď správná a také proč je špatná. Zdůvodnění odpovědí 

zvýší edukační charakter kurzu.  

Prosíme o zaslání krátkého sdělení (pár vět) o Vašem profesním a chcete-li i osobním životě. 

Medailonek rádi doplníme Vaší fotografií (prosíme o zaslání v rozlišení minimálně 800 x 800 px). 

Fotografie není nezbytně nutná, ale je příjemným zpestřením medailonku. 

Náležitosti rukopisu 

 stručný a výstižný název kurzu 

 jméno a příjmení autora/autorů se všemi tituly 

 název a adresa pracoviště 

 výstižný souhrn (cca 15 řádků) + 3–6 klíčových slov 

 v úvodní části seznam použitých zkratek a jejich vysvětlení 

 vlastní odborný text 

 literatura (seznam použité literatury, citace – bližší informace k formátu níže) 

 

Autoři jsou laskavě žádáni, aby používali názvy účinných látek (generické čili nechráněné názvy) 

nikoliv obchodní názvy léčivých přípravků, pokud není záměrem charakterizovat zvláštnosti lékové 

formy. Rovněž žádáme, aby informace o účinných látkách, které nejsou zohledněny v Souhrnu 

údajů o přípravku (SPC) odpovídajících přípravků, resp. výsledky klinických studií, které nejsou 

zahrnuty do SPC, uváděli do samostatného odstavce s informací o této skutečnosti. Citace ke 

zmíněnému odstavci prosíme uvést rovněž samostatně. 
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Seznam literatury prosíme uvádět na konci článku – ideálně vzestupně číslované odkazy v textu 

rukopisu v kulatých závorkách (konsekutivní řazení). 

Pokud má citovaná práce 5 a více autorů, uvádějte první tři autory + „et al. Doporučujeme citovat 

především původní, významné a relevantní publikace, je žádoucí vyvarovat se přílišného množství 

autocitací.  

Grafické přílohy – je třeba rozlišovat 3 typy příloh – tabulky (tab.), grafy (graf) a obrázky (obr.) 

včetně schémat. Každá skupina má samostatné číslování. Všechny přílohy musí být opatřeny 

názvem a zdrojem, ze kterého autor čerpal. Zkratky v grafických přílohách je třeba vysvětlit i v 

případě, že již byly zavedeny v textu. Na patřičném místě v textu se uvede odkaz na přílohu.  

 

Tabulky – zasílat jako samostatný soubor (tzn. nevkládat do textového dokumentu Word) a 

číslovat je v pořadí jak jdou za sebou. 

Grafy – zasílat jako samostatný soubor ve formátu MS Excel nebo PowerPoint a číslovat v pořadí 

jak jdou za sebou.  

Obrázky – zasílat jako samostatný soubor ve formátu JPG, PNG, TIF, EPS nebo BMP ve vysokém 

rozlišení alespoň 1280 x 720 px.  

 

EUNI si vyhrazuje právo provést drobné jazykové a grafické úpravy, text prochází jazykovou 

korekturou. Na základě stanoviska EUNI je rukopis přijat respektive vrácen k přepracování nebo 

doplnění.  

 

Prosíme hlavního autora o kontaktní údaje - telefon a e-mailovou adresu, na kterou se bude zasílat 

korespondence týkající se rukopisu. Prosíme také o prohlášení, že práce nebyla nikde jinde 

publikována. Přijímáme pouze rukopisy, které dosud nebyly uveřejněny. 

 

Za tým EUNI se těším na spolupráci  

 

Mgr. Dagmar Dolinská 

 

dagmar.dolinska@pearshealthcyber.com 

tel. 724 600 765 

  


