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Max. rozsah příspěvku 5 stran A4.
NÁZEV PŘÍSPĚVKU (písmo velké, velikost 14, tučně, vystředit)
Jméno příjmení (velikost 12, bez titulů)
Pracoviště autora (velikost 12)
Abstrakt / Abstract
Text česky
Text anglicky
Klíčová slova
Key words
Velikost 12, kurzíva
Max. 200 slov
Příspěvek psát v MS Word. Příspěvky mohou být psány v jazyce českém, slovenském,
anglickém, německém nebo francouzském. Za nadpisem a odstavci mezera 6. Všechny
okraje nastaveny na 2,5 - záhlaví, 1,25 - zápatí. Odsazení odstavce 5. Písmo Times New
Roman CE. Řádkování jednoduché. Zarovnání do bloku. Řádkování jednoduché.
Názvy kapitol tučně, velikost 12, zarovnání ke kraji, nestránkovat.
Tabulky a obrázky mohou být přímo v textu nebo jako přílohy.
Číslování tabulek – nad tabulkou (Tab. 1: Text – od kraje). Číslování obrázků – pod
obrázkem (Obr.1: Text - uprostřed).
Sborník je tištěn černobíle, proto je třeba přizpůsobit volbu obrázků.
Odkaz na literaturu je v textu uveden příjmením autora z velkých písmen a rokem vydání
v hranatých závorkách nebo číslem v hranatých závorkách.

Literatura
Do seznamu smí být zařazeny jen práce citované v textu. Na práce v seznamu literatury
musí být v textu odkaz.
Publikace v seznamu číslovat a seřadit v abecedním pořadí autorů.
Velikost písma 10.
Jednotlivé prvky citace se uvádějí v pořadí: Příjmení autora mezera první písmeno jména
tečka mezera název článku tečka název časopisu tečka ročník podtrženě čárka číslo
časopisu čárka stránky (s. 25-31) ISSN.
U publikací - místo vydání, nakladatel, rok vydání, počet stran (155 s.) ISBN.
Je-li v seznamu více publikací od jednoho autora, musí být uvedeny v pořadí podle data
vydání.

Je-li u jednoho díla uvedeno více autorů, uvádějí se maximálně tři. Vynechá-li se jedno nebo
více jmen, připojuje se za poslední uváděné jméno zkratka ”et. al” nebo její český ekvivalent
”aj.”.
Je-li v seznamu uveden článek z časopisu nebo jiného dokumentu musí být zdrojový
dokument odlišen typograficky, interpunkcí a slovem ”In”. Údaje se doplní ročníkem, číslem
(před číslo se uvádí zkratka ”č.”), první a poslední citovanou stranou a před první stránkou
zkratkou ”s”.
Odkazy na literaturu v textu v hranatých závorkách musí být uvedeny na konci
příspěvku a musí respektovat normu ISO 690.
Nezapomeňte uvést kontaktní adresu na konci příspěvku:
Kontaktní adresa:
Jméno a příjmení s tituly
Přesná adresa pracoviště včetně PSČ
E-mail
Telefonní spojení
Příspěvky, které nebudou odpovídat uvedeným pokynům budou autorům vráceny
k přepracování.
Příspěvky budou postoupeny k recenzi.

