Pokyny pro autory článků do konferenčního sborníku
!!! Důležité náležitosti příspěvku!!!
a) Text, tabulky, obrázky a další náležitosti článku jen ve stupních šedi; nepoužívat barevné
varianty.
b) Délka příspěvků je max. 15 stránek. Stránky nečíslujte.
c) Nepoužívejte poznámkový aparát pod čarou.
d) Kompletní text příspěvku pro sborník příspěvků odevzdejte nejpozději 13/01/2013 – před
tímto termínem nahrávejte Váš příspěvek do systému registrace.
e) Za formální a gramatickou stránku předloženého článku odpovídá autor.
f) Pro pojmenování souborů použijte příjmení autora (příp. příjmení prvního z autorů), např.
novak.doc nebo dolejs.docx.
g) Odevzdané příspěvky projdou jednokolovým recenzním řízením, příspěvky tedy mohou
být zaslány zpět s instrukcemi k opravě.
h) Editoři sborníků příspěvků si vyhrazují právo neuveřejnit přijatý odborný článek pro
technické, odborné, etické či jiné důvody.

NÁZEV PŘÍSPĚVKU (velikost 14pt, tučně, velká písmena)
(10pt)

NÁZEV PŘÍSPĚVKU V ANGLIČTINĚ (velikost 14pt, tučně, velká
písmena)
(10pt)

Jméno PŘÍJMENÍ (12pt, tučně)
adresa pracoviště (firmy), země, email (10pt)
(10pt)
(10pt)
Abstrakt: Zde umístněte krátkou anotaci v rozsahu 800-1 500 znaků včetně mezer. Popisující stručný obsah
problematiky příspěvku. Abstrakt pište kurzívou, velikost písma 10 bodů (10 pt), zarovnejte jej do bloku.
(10pt)
Abstract: : Zde umístněte krátkou anotaci v rozsahu 800-1 500 znaků včetně mezer. Popisující stručný obsah
problematiky příspěvku. Abstrakt pište kurzívou, velikost písma 10 bodů (10 pt), zarovnejte jej do bloku.
(10pt)
Klíčová slova: Uveďte 5 klíčových slov. Používejte kurzívu, velikost písma 10 pt, zarovnání do bloku. Slova
oddělte středníkem.
(10pt)
Keywords: Uveďte maximálně 5 klíčových slov v anglickém jazyce. Používejte kurzívu, velikost písma 10 pt,
zarovnání do bloku. Slova oddělte středníkem.
(10pt)
(10pt)

Kapitola – text (12pt, tučně)
Pro psaní příspěvků používejte textový editor MS Word. Strukturu příspěvku zachovejte stejnou jako v
tomto vzorovém dokumentu, který je taktéž dostupný na www stránce konference www.vzkas.upol.cz dodržujte,
prosím, předdefinované vzory, styly a formátování jednotlivých částí článku (název, záhlaví, kapitoly,
literatura,…). Pro psaní celého dokumentu použijte font TIMES NEW ROMAN, pro základní text pak
používejte velikost písma 10 pt, jednoduché řádkování, zarovnání do bloku. Velikost stránky je A4 (210 x 297
mm), horní okraj - 35 mm na první straně, 20 mm na dalších stranách, dolní okraj - 20 mm, levý a pravý okraj 25 mm.

Doporučovaný obsah výzkumný projekt:
1. Úvod, záměr - uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu;
2. Teoretické zakotvení výzkumu – rešerš hlavních tematických zdrojů;
3. Popis základního a výběrového souboru;
4. Metodologie - hlavní nebo nové metody sběru dat;
5. Výsledky;
6. Závěry - obvykle 1-3 jednoznačné věty;
7. Diskuse – možné limity a přínosy výzkumu;
8. Přehled použité literatury.

Doporučovaný obsah projekt, dobrá praxe:
1. Úvod, záměr - uvádí obvykle několika stručnými větami;
2. Popis a obsah projektu, dobré praxe;
3. Přehled použité literatury podle APA.

Kapitola – vzorce
Rovnice a vzorce centrujte na střed, číslování v kulatých závorkách zarovnávejte k pravému okraji
Využívejte předdefinovaný styl „vzorec“, viz následující příklad:
E = mc2 ,
(1)

Kapitola – tabulky
Tabulky centrujte na střed stejně jako jejich popisy, co nejblíže k prvnímu odkazu v textu. K
formátování popisu tabulky využívejte předdefinovaný styl „popis tabulky“, viz následující ukázka:

Tab.1: Ukázková tabulka a její popis

Kapitola
Níže je uvedeno další členění podkapitol.
Kapitola 1
Podkapitola 1.1
Podkapitola 1.2
Kapitola 2
.

