
Pokyny pro autory příspěvků 

 příspěvky  mohou  být  publikovány  v jazyce  českém,  slovenském,  polském 
nebo anglickém

 příspěvek vepisujte přímo do přiložené šablony
 využívejte, prosím, textový editor MS WORD 2003 – 2007
 jako název dokumentu použijte: příjmení autora.doc nebo příjmení autora.docx 
 písmo Arial, velikost písma 12 b
 okraje 2,5 cm, jednoduché řádkování
 rozsah příspěvku 4 – 6 stran

 příspěvek  je  nutné  odeslat  do  30.  června  2013 na  adresu 
phd.dich2013@upol.cz, předmět: příspěvek + příjmení autora

 později obdržené příspěvky nelze z redakčních důvodů akceptovat

Struktura příspěvku: 
 název příspěvku v publikovaném jazyce (velká písmena, bold, velikost písma 16 b., 

zarovnání na střed)
 jeden volný řádek (velikost písma 16 b.)
 jméno a příjmení autora (autorů) bez titulů (malá písmena, velikost písma 12 b., 

kurzívou, zarovnání na střed)
 jeden řádek volný (velikost písma 12b.)
 adresa školícího pracoviště, email na autora (velikost písma 12b., zarovnat na střed, 

kurzívou)
 volný řádek (volný řádek 12 b.)
 abstrakt (malá písmena, velikost 11 b., bold, zarovnat k levému okraji)
 vložit mezeru před odstavec (velikost 6 b.)
 text abstraktu (v publikovaném jazyce, velikost 11 b., 3 – 5 řádků, zarovnat do bloku)
 volný řádek (velikost 11 b.)
 klíčová slova (velikost písma 11 b., bold), za dvojtečku vypsat 3 až 5 klíčových slov 

(velikost písma 11 b.)
 dva volné řádky (velikost písma 12 b.)
 název kapitoly příspěvku (velikost písma 12 b., bold, zarovnání vlevo) 
 vložit mezeru před odstavec (velikost 6 b.)
 text příspěvku (velikost písma 12 b, zarovnat do bloku)
 jeden volný (velikost písma 12 b.)
 poděkování (velikost písma 12b., bold, kurzívou, zarovnat vlevo)
 text poděkování (velikost písma 12b., kurzívou, zarovnání do bloku)
 volný řádek (velikost 12b.)
 použité informační zdroje (velikost písma 12b., bold, zarovnat vlevo)
 vložit mezeru před odstavec (velikost 6 b.)
 citace použité literatury podle normy – doporučujeme použít generátor citací 

http://generator.citace.com/  (velikost písma 12 b., použijte automatické číslování, 
žádné odsazení – zarovnat k levému okraji)

 dva volné řádky (velikost písma 12b.)
 název příspěvku v anglickém jazyce (velká písmena, bold, velikost písma 12 b., 

zarovnání na střed)
 jeden volný řádek (velikost písma 12b.)
 abstrakt příspěvku (velikost písma 10b., bold, zarovnat do bloku)



 klíčová slova v anglickém jazyce (velikost písma 10b.)
 jeden volný řádek (velikost písma 12b.)
 údaje o autorovi a školiteli - jméno, příjmení, tituly, pracoviště, telefon, email (velikost 

písma 12b.)

Formální náležitosti:
 nepoužívejte, prosím, podtržené písmo, zvýrazňujte pomocí velkých písmen, 

tučného písma, kurzívou
 pro přehlednost textu, neodsazujte odstavce, vložte vždy mezeru za odstavec 

o velikosti 6 b. 
 doporučujeme vkládat  mezi  čísla a znaky,  které nechcete,  aby se oddělily, 

pevnou mezeru shift + ctrl + mezerník 
 tabulky – název tabulky nad tabulkou, použijte zkratku Tab., číslování 

arabskými číslicemi, bold, mezi popisek a tabulku vložte volný řádek velikosti 
6b., zarovnání na střed, záhlaví tabulky orámujte – váha linky 2 ¼ (viz ukázka)

Tab. 1 Přehled četností
(volný řádek)

 grafy, obrázky a schémata – název pod objektem, u obrázku použijte zkratku 
Obr., číslování arabskými číslicemi, bold, mezi objekt a popisek vložte volný 
řádek velikosti 6b., zarovnání na střed, nepovolit obtékání textu

(volný řádek)

Obr. 1 Zkumavky

 u tabulek, obrázků, schémat i grafů zvolte vhodnou velikost tak, aby po zmenšení na 
formát A5 byly všechny údaje dobře čitelné


