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Požadavky na článek (reportáž) 
Následující údaje odpovídají ukázce článku 
vlevo: 
 
Technické požadavky 
počet znaků:  3 041 (bez mezer) 
  3 485 (včetně mezer) 
(Pokud je text delší, potřebujeme rozsah 
znaků dvojnásobný. Často se stává, že 
musíme článek uměle natahovat obrazovým 
materiálem, protože nemá patřičný počet 
znaků, případně naopak zkracovat a znovu 
poslat k autorizaci.) 
 
Fotografie:  originální bez úprav 
velikosti zaslané přes úschovnu (čím větší, 
tím lepší), alespoň 2 449 x 1 633 (při 300 ppi) 
Platí, že čím více fotografií v dané kvalitě, 
tím lépe. 
 
Obsahové požadavky 
Koncept časopisu preferuje články 
s regionálním, případně nadregionálním 
přesahem, odborné či populárně naučné 
články z oblasti, ve které daná fakulta působí. 
I zprvu banální téma se dá perfektně 
„prodat“ (zpracovat a publikovat). 
Nezbytná je srozumitelnost a nadčasovost 
tématu včetně případného backgroundu. 
Vítány jsou informace o úspěších vyučujících 
i studentů.  
 

Příklad 
Filozof z FF UJEP získal prestižní stipendium, vyrazil do Ameriky 
 
Jak zpracovat? 
- ptáme se sami sebe, jako autoři, na otázky: kde, co, kdy, kde, jak, proč; 
- článek začínáme poutavě, aby nás samotné úvod přesvědčil, abychom ve čtení pokračovali; 
- důležité je dát prostor samotnému aktérovi v článku (nadstavbu článku může tvořit například i pohled někoho druhého – 
jeho studenta, děkana fakulty…); 
- neptáme se pouze na věci spojené s vědeckou činností v rámci stipendia, ale také na věci „mimo“ – co jste dělal ve volném 
čase, co říkáte na Američany, hodláte se do USA ještě vrátit? Detaily a zbytné podrobnosti nás též zajímají!; 
- na závěr doplnit background, čili o jaké stipendium jde, kdo ho udílí, jaké jsou podmínky, aby se do něj někdo další mohl 
přihlásit; 
- poutavý dvouřádkový titulek s aktivním slovesem. 
V zájmu čtenářů nemůžeme bez kvalitního, srozumitelného textu a kvalitní fotografie článek uveřejnit. 
 
U populárně naučného článku platí stejné technické i obsahové parametry s tím, že důraz klademe hlavně na 
srozumitelnost. Rádi bychom se vyhnuli situaci, jež se už několikrát stala, a to, že budeme k takovému typu článku dávat 
povinná loga. Primárně jde o prezentaci fakulty  širšímu okruhu čtenářů z řad odborné i laické veřejnosti, a tudíž se 
nevydáváme cestou povinné publicity bez propracovaného obsahu plného odborných názvů a termínů.  
U rozhovoru zase potřebujeme více fotografií (není problém, aby dotyčného Pepa Růžička přišel osobně nafotit, jen je nutné 
domluvit čas a zajímavé místo spjaté s tématem rozhovoru či profesí a zájmy dotyčného). Co u rozhovorů nesmí chybět, je 
úvodní odstavec. Tam zpovídaného představíme, vypíchneme nejdůležitější myšlenku z rozhovoru či část jeho životního 
příběhu. Otázky klademe otevřené (Jak, Jaký, Proč, Co se stalo, Co si myslíte), dozvíme se tak nejenom fakta, ale hlavně 
subjektivní pocity, myšlenky a názory dotyčného.  
Jsme pochopitelně schopni pomoci s tím, aby článek dosáhl parametrů Silveria. 


