POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU
DO SBORNÍKU KONFERENCE „DIAGO® 2020“
Termín odevzdání referátů : 30. prosince 2019
Vzhledem k mezinárodní účasti je nutné uvádět název příspěvku a anotaci také v anglickém
jazyce. Forma zpracování příspěvků je dána přiloženým vzorem.
Ve sborníku s číslem ISBN zajistíme otištění všech příspěvků dodaných v termínu!
Příspěvky (ve formátu Microsoft Word) zasílejte v elektronické formě e-mailem na adresy
ladislav.hrabec@vsb.cz , jaroslav.melecky@vsb.cz , případně na CD na adresu pro korespondenci.
Struktura příspěvku:
NÁZEV PŘÍSPĚVKU (Arial, 16 bodů, tučně, velká písmena, za odstavcem 16 bodů)
Jméno PŘÍJMENÍ, Firma1 (Arial, 12 bodů, příjmení velkými písmeny, celé jméno tučně)
(2 mezery)
Anotace: (Arial, 12 bodů, tučně, za odstavcem 6 bodů)
Je požadován text v českém nebo rodném jazyce (max. 10 řádků) a dále anglický překlad.
(1 mezera, 12 bodů)
Text přednášky: (Arial, 12 bodů, tučně, za odstavcem 6 bodů)
Vlastní text by neměl přesáhnout rozsah cca. 6 stran včetně citace literatury.
Nastavení jednotlivých parametrů :
Vzhled stránky:
okraje: vlevo:
nahoře:

2 cm
2,5 cm

vpravo:
dole:

Formát odstavce:

zarovnání do bloku, řádkování jednoduché
odsazení prvního řádku zleva:
1,25 cm
mezera za odstavcem:
6 bodů

Písmo:

Arial, 12 bodů

2 cm
2,5 cm

Stránky příspěvku nečíslujte. Při vkládání obrázku do textu použijte, prosím, styl obtékání
"V textu". Nepoužívejte rámy a textová pole!
Pozor! Jméno autora (včetně titulů) spolu se jménem a adresou firmy a kontaktními údaji uveďte na
první stránce v poznámce pod čarou (písmo Arial, 10 bodů).
Na druhé straně je uveden vzor příspěvku. Šablonu pro zpracování příspěvku ve formátu Microsoft
Word s názvem "vzor-20.docx" (případně Diago 2020 - vzor.docx) naleznete na web. stránkách
ATD ČR, z.s. na adrese http://www.atdcr.cz.
Prosíme všechny autory, aby vpisovali svůj text přímo do této šablony (název souboru bude
„Vaše příjmení - rok.docx“), dodržovali nadefinované textové styly a nepoužívali textový styl
"Normální"!!!

PŘÍSPĚVEK NA KONFERENCI DIAGO® 2020
Jméno PŘÍJMENÍ, Název firmy1
Anotace:
Na tomto místě uveďte prosím anotaci příspěvku. Prosíme, pište Váš text přímo
do této šablony. Nepoužívejte textový styl „Normální“!!!
1. Úvod
Úvodní kapitola vlastního příspěvku. Úvodní kapitola vlastního příspěvku. Prosíme,
pište Váš text přímo do této šablony. Nepoužívejte textový styl „Normální“!!!
2. Druhá kapitola
Zde příspěvek pokračuje druhou kapitolou. Zde příspěvek pokračuje druhou
kapitolou. Zde příspěvek pokračuje druhou kapitolou.

Obr.1 Důležité vysvětlující schéma
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3. Závěr
Závěrečné shrnutí Vašeho příspěvku na konferenci Diago® 2020. Děkujeme za
využití této šablony a dodržení všech pokynů!
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