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Abstrakt
Zde je text Vašeho abstraktu, jehož délka nepřesahuje 250 slov.
Úvod: …
Cíl: …
Metodika: …
Výsledky: …
Závěr: …
Klíčová slova: slovo, slovo, slovo

Abstract
Here is a text of your contribution.
Introduction: …
Aim: …
Method: …
Results: …
Conclusion: …

Key Words: word, word, word
Úvod
Zde bude text úvodu Vašeho článku.

Cíl
Popis cíle příspěvku.

Metodika
Podle charakteru práce zde bude uvedena relevantní metodika, metody analýzy, výzkumný
design, výzkumné otázky, předpoklady nebo hypotézy, vyhledávací strategie nebo výzkumný
design (zdroje dat, výběr studií, klíčová slova), analýza, zhodnocení studií.
Výsledky
Zde budou popsány výsledky a zjištění.
Tab. 1 Základní statistické ukazatele v obou skupinách sledovaných nemocnic (Pavlová, 2013)
Proměnná
Akreditované
nemocnice
Neakreditované
nemocnice

Počet
nemocnic

Průměr

Medián

Modus

Minimum

Maximum

Směrodatná
odchylka

18

10

10

10

8

11

1

13

7

7

7

1

10

2

Za názvem tabulky či obrázku je uveden zdroj, ze kterého autor data čerpal, v případě
vlastního zdroje se neuvádí.

Obr. 1 Krabicové grafy sledovaných proměnných – hodnocení projevů ageismu studentů dle ročníku
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Diskuze
Váš text
Závěr
Váš text
Etické aspekty a konflikt zájmu
Text k etickým aspektům a konfliktům zájmu relevantní k práci.
Zde je prostor pro uvedení odkazů na projekty a jejich finanční podporu, v rámci něhož
článek vznikl. Tento text je psaný kurzívou.
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