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Abstract:
English translation of the czech abstract.
Abstrakt:
Do abstraktu napište shrnutí obsahu příspěvku v českém jazyce. Text abstraktu nesmí
obsahovat žádné citace. Název, autoři, abstrakty a klíčová slova se musí vejít na první stránku
(samozřejmě mohou být kratší). Český ani anglický název nesmí být delší než dva řádky.
Klíčová slova:
Tři až deset slov či slovních spojení, které charakterizují obsah příspěvku; oddělené středníky.

Pokyny pro autory
Příspěvek prosím vpisujte či vkládejte přímo do této šablony (a po dokončení smažte
tento návod). Používejte přednastavené styly (tj. „vlastní“ či používané styly formátování). Při
vkládání textu je vhodné používat funkci vložit jinak – jako neformátovaný text, anebo
formátování podle stylů – což se snaží usnadnit tato šablona.
Následující text popisuje jednak nastavení šablony, ale upozorňuje také na nejčastější
problémy, s nimiž se při editaci publikace setkáváme – a kterým bychom takto rádi předešli.
Doufáme, že tento návod vám usnadní psaní příspěvku či přípravu prezentace.
Příspěvky neprocházejí žádnou jazykovou korekturou, proto si prosím text ještě
jednou přečtěte a zkontrolujte.
1.1

Příspěvek
Příspěvek je třeba zaslat do 14. 4. 2013 na e-mailovou adresu uzemi.eu@gmail.com
s předmětem "příspěvek". Soubor s rozsahem 6-8 stran textu (včetně obrázků) a velikosti
souboru max. 5 MB nazvěte: prijmeni_jmeno_cl.doc. Zároveň pošlete svůj příspěvek se
stejným názvem i ve formátu PDF.
1.2

Formátování příspěvku

1.2.1 Nadpisy
Pro nadpisy v těle příspěvku používejte písmo arial tučně o velikosti 12 bodů,
odsazené nahoře o 0,42 cm (styl NADPIS 1). Pro méně důležité nadpisy či podrobnější
členění textu používejte písmo times new roman kurzívou o velikosti 12 bodů, odsazené
nahoře o 0,21 cm (styl NADPIS 2). V případě potřeby použijte číslování nadpisů.

1.2.2 Text
Tělo příspěvku pište obyčejným písmem times new roman o velikosti 12pt. První
řádek je odsazen o 1,25 cm a odstavec je zarovnán do bloku (styl TEXT). Pro zvýraznění
textu možno použít kurzívu popřípadě tučné písmo (pouze zvýraznění jednotlivých slov či
slovních spojení, nikoli delších pasáží), ale už nikoli podtržení. Ani text VELKÝMI písmeny
se nedoporučuje.
Poznámky pod čarou1 používejte pouze v omezené míře. Rozhodně je nepoužívejte v
nadpisech (pokud by jste tak přesto chtěli učinit, dejte odkaz na poznámku pod čarou do první
věty následujícího odstavce). Poznámky pod čarou nepoužívejte bez dalšího komentáře ani
jako odkaz na literaturu (k referencím slouží [hranaté závorky]). Poznámky na konci textu
prosím nepoužívejte.



Pro členění textu pomocí odrážek či číslování použijte následující styly:
Vzor odražení (styl TEXT_odražení)
Vzor odražení. Vzor odražení. Vzor odražení. Vzor odražení. Vzor odražení. Vzor
odražení. Vzor odražení.
1) Vzor číslování (styl TEXT_číslování)
2) Vzor číslování

1.2.3 Obrázky, grafy, tabulky
Obrázky vkládejte mezi text bez obtékání, vycentrujte je a opatřete popiskem. Tištěny
budou černobíle, takže pokud chcete, aby byly dobře čitelné (zvláště barevně odlišené mapy a
grafy), vkládejte je černobíle. Publikace však bude k dispozici též ve formátu .pdf, takže má
smysl vkládat i obrázky barevné (např. doprovodné ilustrace k textu – viz. obr. 1). Obrázky
před vložením (např. fotografie) zmenšujte na přiměřenou velikost, aby nevznikal zbytečně
velký soubor.

obr. 1 – Příklad obrázku či grafu (obrázky budou vytištěny černobíle)
1 Poznámkám pod čarou se spíše vyhněte. Text jedné poznámky pod čarou by neměl přesáhnout 3 řádky.

Nad obrázkem zařádkujte a pod obrázek vložte popisek (ve stylu
TEXT_popis_obrázku: centrovaný text písmem times new roman kurzívou o velikosti
11 bodů, odsazení nahoře a dole 0,21 cm).
Při vkládání tabulek se snažte, aby nebyly rozpůlené koncem stránky (v případě
potřeby vložte ruční zalomení. Tabulku od text opět oddělte prázdným řádkem a pod ní vložte
popisek (ve stylu TEXT_popis_obrázku)
tabulka
tabulka
tabulka
tabulka

tabulka
tabulka
tabulka
tabulka

tabulka
tabulka
tabulka
tabulka

tab. 1 – Příklad tabulky
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Jak citovat
Bibliografické citace by měly být součástí každé odborné publikace. Skládají se
z popisu, který jednoznačně identifikuje dokument, ze kterého autor čerpal při psaní své
práce. Podle citace jsou původní materiály zpětně vyhledatelné (např. v knihovním katalogu,
v knihkupectví, v časopisu). Pokud si nebudete vědět s některými citacemi rady, podívejte se
web Ústřední knihovny ČVUT [1] a na citování podle normy ČSN ISO 690 [2]. Na uvedených
stránkách je též široká paleta příkladů, z níž jsou na konci tohoto textu pro příklad uvedeny ty
nejběžnější.
V textu článku používejte buď číselnou metodu citace, anebo metodu „jméno –
datum“ (tzv. Harvardský systém), průběžné poznámky nepoužívejte [2] a zvolené metody
nemíchejte. Podle zvolené metody následně uspořádejte bibliografické citace na konci článku.
Odkazy na literaturu nedávejte do nadpisů ani abstraktů.
Odkazy na web nechte jako text (jde o to, aby nebyly modré a podtržené, což lze
zařídit buď vypnutím automatických oprav anebo změnou formátování po vložení URL).
2.1

Číselná metoda
Odkaz se uvádí jako číslo v textu, v místě, kde bylo použito něco z díla jiného autora.
Je to pořadové číslo (tak, jak se postupně v textu díla citovala poprvé) a uvádí se do hranatých
závorek – např. [2]. Vedle čísla lze uvádět i číslo stránky, jako přesnější identifikace místa
v citovaném dokumentu – např. [2, str. 7]2.
Řazení bibliografických citací v seznamu literatury je podle čísel odkazů. Každý
citovaný dokument se uvádí v seznamu jen jednou, a pokud se cituje na více místech textu,
uvádí se vždy jedno pořadové číslo (viz. příklad na konci tohoto textu).
2.2

Metoda „jméno – datum“ (tzv. Harvardský systém)
Odkaz v textu se dává v místě, kde se cituje práce jiného autora - uvádí se jméno a rok.
Např.: … jak tvrdí Whitehouse (2011). … téma si v nedávné době si získalo novou pozornost
(Lonka, 2003; Mansouri, Ilham et al. 2012; )
Řazení bibliografických citací v seznamu literatury: abecedně podle příjmení autorů a
vedle je uveden rok vydání.
3

Prezentace
Na konferenci bude k dispozici dataprojektor a notebook. Pokud si připravíte
prezentaci k promítání, pošlete ji buď na e-mailovou adresu uzemi.eu@gmail.com
2 Hranaté závorky lze vkládat i pomocí alt+f [ a alt+g ].

s předmětem "prezentace" (nejpozději 21. 5. odpoledne, tj. den před konáním konference),
anebo si ji přineste přímo na konferenci, například na flash disku.
Prezentace by měla být zpracována v MS Office, nejlépe ve verzi 2000, v Power Point.
V prezentaci vynechte všechny zvukové efekty – počítač nebude napojen na reproduktory.
Pokud možno omezte animační efekty – různé verze softwaru je nemusejí mít plně
kompatibilní a muže vzniknout problém. Omezte používání nezvyklých fontů pro písmo různé verze softwaru je nemusejí mít plně kompatibilní a muže opět vzniknout problém. Text
by měl být heslovitý, maximálně stručný, případně doplněn obrázky.
Prezentaci uložte s názvem ve tvaru prijmeni_jmeno_pr. Pokud budete používat jiný
software pro zpracování prezentace nebo pokud chcete mít jistotu, že se prezentce spustí, na
závěr vytiskněte (vyexportujte) příspěvek i do formátu PDF – v případě, že nepůjde
prezentovat na originál prezentaci, spustíme alespoň PDF verzi.
Prezentační doba je plánována na 10 až 15 minut + vždy 5 minut diskuse k příspěvku.
Velmi Vás prosíme o dodržení délky prezentace, aby nedocházelo k posunům přednášek
dalších autorů a prodlužování doby konference. Celková velikost souboru prezentace by
neměla přesáhnout 5 MB, je proto nutné obrázky komprimovat.
Poděkování či podporu z grantů uvádějte na závěr, kurzívou a bez odsazení prvního řádku.
Například takto: Článek byl podpořen grantem SGS11/104/OHK1/2T/11 „Změny ve struktuře
využívání území a související negativní jevy“.
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