
Poznámky šéfredaktorky k práci externího redaktora (redaktorky):

- Ze všeho nejdříve Vás chci poprosit: zachovávejte ve své mailové odpovědi naši předchozí 
komunikaci (dole pod svou odpovědí), ušetříte mi tím práci.

- Téma prvního článku zadávám na základě Vašich zkušeností a zaslaného životopisu já jako 
šéfredaktorka, pokud nenavrhnete nějaké téma sami.

- Od druhého článku už očekávám Vaši vlastní aktivitu, téma si budete muset volit sami.

- Vždy je ale nutná maximální spolupráce s redakcí a se mnou!!! Pokud napíšete článek bez 
předchozí dohody, riskujete, že Vám ho nepřijmu k uveřejnění. 

- Dokud na můj mail neodepíšete „ano, zpracuji toto a toto téma do konce měsíce“, nemůžu Vám téma 
zaručit. Pokud včas neodepíšete, můžu ho nabídnout ke zpracování mezitím někomu jinému. Téma má 
rezervované ten, kdo mi jeho přijmutí první písemně potvrdí.

- Pokud bude naše spolupráce dlouhodobě úspěšná, získáte po čase heslo do administračního systému, 
budete se moci sami podílet na výsledné grafické podobě svého článku (a tím se zvýší i Vaše odměna za 
zpracování).
  
- Nyní texty posílejte na mail redakce@jazyky.com ve formátu DOC (word nebo open office).

- Výplatu provádíme vždy po třech uveřejněných článcích k 15. dni následujícího měsíce (nebo s 
ukončením spolupráce).

Jak má článek vypadat:
- Začínáme úvodním odstavcem, tzv. perexem, který se objevuje na titulní stránce. Ten má stručně 
shrnovat obsah textu nebo nějak navnadit čtenáře ke čtení. Maximum, které se vejde na titulní stránku, 
je přibližně 380 znaků, je to tedy i maximální rozsah prvního odstavce. Perex je nejdůležitější část textu 
a tedy i část, kde bude pravděpodobně maximum mých úprav. Často raději napíšu redakční perex sama, 
počítejte s tím a nezlobte se proto na mě. :-)

-Text má být strukturovaný do přehledných odstavců. Každý odstavec má výstižný nadpis, vyjadřující 
obsah odstavce. Když se čtenář podívá na text, má mu být na první pohled jasné, kde najde které 
informace.

- Našim čtenářům jde především o informace, ne o čtení sáhodlouhých článků. Snažte se proto být 
maximálně struční a dát jim o tématu co nejvíce informací.

- Na konci KAŽDÉHO článku uveďte seznam doporučených internetových odkazů k tématu pro 
čtenáře. Odkazy můžete vkládat i do textu – stačí uvést do závorky, já ho vložím do textu například 
takto. 

- Odkazy uvádějte v plném znění (zkopírujte obsah adresového řádku ve svém prohlížeči, když jste na 
konkrétní stránce, ne tedy pouze adresu titulní stránky)

- Obrázky nevkládejte do textu, ale připojujte zvlášť v příloze v co největším rozlišení.
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- Rozsah textu je plně na Vašich schopnostech, tématu a času. Nicméně „vatu“ nemilosrdně seškrtám. 
Platíme za uveřejněný počet znaků.

- Všechny úpravy textu konzultuji s Vámi jako autorem. Dám Vám vědět, kdy bude Váš článek 
uveřejněn v časopise.

- Text, který napíšete, od Vás my kupujeme a poté je jakoby v našem „vlastnictví“. Text už proto 
nesmíte nabídnout k uveřejnění v jiném médiu.

- Dobré články mají šanci, že je nabídneme k uveřejnění i v jiných médiích (spolupracujeme např. s MF 
Dnes, iHNED. StudentIN apod.). O zveřejnění se Vás pokusíme vždy informovat předem. 

Poznámky na závěr
- Pište bez chyb. Určitý počet chyb je tolerovatelný, i já se občas „upíšu“. Ale nehodlám přepisovat 
každé druhé slovo. Rovněž pokud nevíte, že za tečkou a čárkou ve větě se píše mezera, nemáte v 
redakci co dělat.

- Pro náročnější články Vám můžeme poskytnout zázemí redakce s pohodlnou židlí na kolečkách, 
počítačem a telefonem (Kopečná 20, Brno). Samozřejmě pouze po předchozí dohodě.
 
- Uvádějte zdroje. Je nepřípustné, abyste porušovali autorská práva druhých tím, že zkopírujete (i jen 
část) jeho textu do svého článku. Takové jednání je právně napadnutelné a hlavně neetické. Čerpejte 
informace, pište ale vlastní texty a uvádějte zdroje svých informací.

- Než navrhnete nějaké vlastní téma, ujistěte se, že už u nás nebylo publikováno. Pro tento účel použijte 
šedivé políčko Hledat v pravém horním rohu stránek www.Jazyky.com.

- Provozujeme ještě několik dalších portálů:
www.Jazykovky.cz – největší česká databáze jazykových škol a jejich kurzů v ČR
www.JazykoveZkousky.cz – informace o mezinárodních jazykových zkouškách a certifikátech
www.Anglictina-on-line.cz – vše o angličtině, studijní materiály online, kurzy, zkoušky, učebnice
www.Nemcina-on-line.cz – vše o němčině na internetu
www.Francouzstina-on-line.cz – vše o francouzštině na internetu
www.Spanelstina-on-line.cz – vše o španělštině na internetu
www.Italstina-on-line.cz – vše o italštině na internetu
Čerpejte zde informace, využijte odkazy, doporučte stránky svým známým i našim čtenářům formou 
odkazu v článku. Ale informace, kterou na našich stránkách získáte, pro nás nemá valnou cenu. 
Uvádějte informace nové a aktuální. My budeme dle Vašich nejnovějších článků měnit zastaralé 
informace na ostatních našich portálech, nemělo by to být naopak. 

- Jsme rádi, že jste se rozhodli s námi spolupracovat. Naším cílem je dělat internetový časopis, který je 
zajímavý pro všechny, kteří studují nějaký jazyk, pobývají v cizině nebo chtějí vycestovat do zahraničí, 
hledají práci nebo školu za hranicemi apod. Vy jste k nám za tímto účelem ostatně také nejdříve přišli. 
Pište o tom, co zajímá (nebo by zajímalo) Vás, berte ohled i na čtenáře, kteří nejsou v práci u počítače 
zcela zběhlí nebo mají málo času na čtení.

- Budu se těšit na Vaše články!

Vaše šéfredaktorka Hana Kostovičová
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