Pokyny pro autory
Všechny prezentované příspěvky bude možné publikovat v elektronickém sborníku příspěvků, který
bude pro účastníky konference k dispozici nejpozději do konce roku 2015.





Stanovený rozsah příspěvku je 8 – 15 normostran (tedy 14 400 – 27 000 znaků včetně
mezer).
Požadavky k formální úpravě příspěvku prosím respektujte!
Pozor: odevzdané příspěvky nebudou při zpracování procházet jazykovou ani obsahovou
úpravou, autoři jsou plně zodpovědní za jazykovou a obsahovou správnost (tedy i za
případné chyby a nepřesnosti v textu)!
Příspěvky prosím zašlete e-mailem nejpozději do 23. 10. 2015 na
adresu ivana.micinova@domus-cpr.cz

Požadavky na úpravu příspěvků
1.1. Příspěvek je napsán v českém nebo slovenském jazyce.
1.2. Součástí textu je název příspěvku v českém/slovenském a anglickém jazyce, abstrakt v
češtině/slovenštině (250 slov) a angličtině (max. 150 slov) a klíčová slova v češtině/slovenštině a v
angličtině.
1.3. U každého příspěvku se uvádějí kontaktní údaje: jméno a příjmení vč. všech titulů, kompletní poštovní
adresa (pracoviště – katedra, fakulta, univerzita, ulice, PSČ, město), elektronická adresa.
1.4. Příspěvek bude zaslán ve formátu DOC nebo DOCX (MS WORD) v souladu s citační normou adekvátní
danému oboru. Nevyžaduje se současné zaslání tištěné verze příspěvku. Obrázky a grafy mohou být barevné.
1.5. Požadavky na formátování textu
V celém příspěvku je použito jednoduché řádkování, písmo Times New Roman, velikost 12 a okraje 2,5 cm
na všech stranách. Odstavce jsou odsazovány mezerou o velikosti 6b (odstavec – odsazení a mezery –

mezery za – 6b).
Jednotlivé podkapitoly jsou od sebe odděleny vložením řádku.
Doporučujeme používat číslování kapitol a podkapitol podle tohoto vzoru: 1 Kapitola, 1.1 Podkapitola (viz
tabulka 1).

Využijte následující šablonu pro vytvoření příspěvku.
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