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Pokyny pro autory příspěvků do sborníku 

 

Děkujeme všem přihlášeným autorům za ochotu přednášet na konferenci a prosíme autory, aby vzali 
na vědomí následující informace a pokyny pro psaní příspěvků do sborníku. 
 
Příspěvky do sborníku laskavě zasílejte na adresu hana.machu@veronica.cz v elektronické 
formě v termínu do 30. září  2010. Termín lze po dohodě s organizátory prodloužit. 
  

Referáty a příspěvky do sborníku 
Ústní vystoupení budou o rozsahu 20 + 5 minut diskuse. S organizátory lze v odůvodněných případech 
předem dohodnout jiný časový rozsah vystoupení. K dispozici je notebook, dataprojektor, flipchart. 
 
Rozsah příspěvku pro sborník striktně limitován není, můžete tedy do něj vložit i ty informace, které 
se do Vašeho ústního vystoupení nevejdou. Doporučený rozsah je 4 – 6 stran A4.     
 

Příspěvek do sborníku laskavě upravte takto: 
 
Formát příspěvku A4, všechny okraje 2,5 cm, písmo stále Times New Roman CE 11. Mezi odstavci 
vynechávat volný řádek. Oboustranné zarovnání textu. 
  
NÁZEV 
tučně velkými písmeny, vycentrovat na střed, za ním jeden volný řádek. 
 
Jména autorů 
tučně, jméno přednášejícího podtrženo, vycentrovat na střed. 
 
Adresy 
kurzivou (pouze zde menší vel. písma, 10), očíslované podle autorů a vycentrované na střed. 
 
NADPISY JEDNOTLIVÝCH KAPITOL 
Nadpisy jednotlivých kapitol pište prosím velkými písmeny, oddělené řádkem nad a pod nadpisem od 
textu. Zarovnání oboustranné. Text následného odstavce poté pište dle níže uvedených pokynů. Pokud 
budou uváděny další podnadpisy, pište je již malými písmeny, ale oddělené řádkem od textu před a za 
nadpisem. 
 
Text 
V textu řádkování 1, mezi odstavci volný řádek, první řádek odstavce neodsazovat od kraje. 
Oboustranné zarovnání. 
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Grafika 
Bude-li součástí Vašeho příspěvku jakákoliv grafika, přihlédněte laskavě k tomu, že bude ve sborníku 
reprodukována černobíle.   
 
Použitá a doporučená literatura 
Seznam použité literatury nadepište tučně, jednou odřádkujte. Čísla jednotlivých položek uzavírejte do 
hranatých závorek, jména autorů jednotlivých pramenů pište kapitálkami. Velikost písma 10 podle 
vzoru.  

 
 

VZOR PŘÍSPĚVKU PRO SBORNÍK 
 

Jakub Kolář 1), Petr Ledvina 2)  
 

1) Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86, 687 71 Bojkovice, e-mail: jakub.kolar@veronica.cz  
2) ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno, e.-mail: petr.ledvina@veronica.cz,  

  
 
ABSTRAKT 
 
Abstrakt příspěvku uvedený v češtině. Rozsah abstraktu by měl být zhruba 3-10 řádků textu. Po 
skončení abstraktu uveďte klíčová slova vztahující se k danému příspěvku. 
Klíčová slova: energie, krajina, udržitelný rozvoj. 
 
ABSTRACT 
 
Abstrakt příspěvku v angličtině. Rozsah by měl odpovídat abstraktu uvedeném v češtině. 
Keywords: energy, landscape, sustainable development. 
 
NADPISY JEDNOTLIVÝCH KAPITOL TEXTU 
 
Zde bude psán text příspěvku. Pokyny pro psaní tohoto textu jsou uvedeny výše. Nadpisy nečíslujte, 
pokud to není nutné pro uvádění odkazů na jednotlivé kapitoly v dalším textu. 
 
Podnadpis  
 
Zde bude psán text příspěvku.  
 
Použitá a doporučená literatura 
 
[1] DVOŘÁKOVÁ, D., DVOŘÁKOVÁ, K., BLÁHA, L., MARŠÁLEK, B., KNOTKOVÁ, Z. (2002): Effects of 
cyanobacterial biomass and purified microcystins on malformations in Xenopus laevis: teratogenesis assay 
(FETAX). Environmental Toxicology 17: 547-555 
 
 
 
 
Za vstřícnost, dodržení pokynů a termínu odevzdání příspěvku děkuje 
 
 
Hana Machů 

 
 


