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Abstract
(11 pt., bold)
The rules for witing of a manusript are given in this paper.
Souhrn

(11 pt., bold)
V článku jsou specifikována pravidla pro psaní příspěvku do sborníku.

1. Úvod

(13 pt., bold)

Při psaní příspěvku do sborníku dodržujte, pokud možno, následující pravidla. Usnadníte
tím závěrečnou redakci sborníku a zároveň máte šanci minimalizovat problémy při tisku grafiky
(grafy, obrázky).

2. Experimentálmí část

(13 pt., bold)

Základní nastavení vzhledu stránky: Okraje papíru na všech stranách: 2.5 cm/1". Základní
řádkování: 1.5, font Times New Roman 12 pt. Mezery před a za odstavcem: 0 pt. Bez záhlaví a
zápatí, stránky nečíslovat!!!
2.1 Schéma titulní stránky (12 pt., bold)
horní okraj 5 cm
Nadpis 14 pt. bold, velká písmena
vynechat řádek, 12 pt.
Autoři (celé jméno a příjmení), více autorů oddělit čárkami, poslední autor oddělen spojkou a,

v případě více pracovišť odlišit pracoviště horními indexy 1, 2 atd.
vynechat řádek, 12 pt.
Pracoviště autora (autorů) kurzívou, různá pracoviště odlišit horními indexy
Nadpis, autory a pracoviště zarovnat na střed.
vynechat 2 řádky, 12 pt., řádkování 1!!
Další text již bude důsledně zarovnán do bloku (full).
Následuje anglický a český Abstract a Souhrn, velikost písma 11 pt, řádkování 1.
Dále již celý text s řádkováním 1.5.
vynechat řádek, 12 pt.
Mezi kapitolami vynechat 2 řádky, mezi subkapitolami 1 řádek. Názvy kapitol bold, 13 pt., názvy
subkapitol bold, 12 pt.

3. Výsledky a diskuze

(13 pt., bold)

Text příspěvku bude klasicky členěn podle pravidel pro psaní odborného textu, tj. na
kapitoly Úvod, Experimentální část, Výsledky a diskuze, Závěr, (Poděkování) a Literatura.Ve výj.
případech (review a podobně) může být uspořádání textu odlišné.
Obrázky (včetně grafů) se vkládají přímo do textu. Každý obrázek/graf musí být očíslován,
opatřen vysvětlující legendou a musí být citován v textu. Umístění popisu obrázku (může být
velikostí 11 pt., řádkování 1) je dole pod obrázkem, možné je též umístění vpavo nebo vlevo dole
vedle obrázku. Protože sborník je tištěn černobíle, nemá cenu do do textu umisťovat barevné
obrázky/grafy. Při tvorbě grafů nepoužívejte k odlišení závislostí různé barvy (zvláště světlé),
ale různé typy čar - plná, přerušovaná, čerchovaná. Velikost a kvalita obrázku/grafu vč. popisu
os a popisů uvnitř grafu musí být taková, aby byl dobře čitelný i po zmenšení na velikost A5 (dvě
stránky na list) a po vytištění tiskem s nepříliš vysokým rozlišením a kontrastem. Ve vlastním
zájmu si udělejte kontrolní výtisk grafiky ve skutečné tiskové velikosti na čb tiskárně pro
posouzení kvality a čitelnosti.
Tabulky se zařazují také do textu a číslují se průběžně římskými číslicemi, musí být
opatřeny vysvětlující legendou a musí být citovány v textu. Popis tabulek může být velikostí 11
pt., řádkování 1. Ve výjimečných případech (velikost) může být tabulka umístěna na konci
příspěvku.

4. Závěr

(13 pt., bold)

Citace literatury se uvádějí v textu průběžným vzrůstajícím číslováním buď číslicemi v
horním indexu1, 5-7 nebo v hranatých závorkách [1,5-7] a plnou citací zdroje na konci příspěvku.
Za každou citací je tečka. Nejběžnější citacejsou uvedeny na konci.

Poděkování (13 pt., bold)
Nezapomeňte na poděkování za finanční podporu projektů interním i externím grantovým
agenturám, ministerstvům, výzkumným záměrům apod.
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(12 pt., bold)
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Rozsah příspěvku by měl být 5 - 10 stran. Dodržujte, prosím, uvedená pravidla, jinak bude
příspěvek vrácen k přepracování. Dotazy směřujte na doc. Fischera, tel. 7084.

