POKYNY A INSTRUKCE PRO VYHOTOVENÍ A ZASLÁNÍ PŘÍSPĚVKU do sborníku
XXI. KONFERENCE
OCELOVÉ KONSTRUKCE 2019
úterý 28. května 2019, Hotel Termal Mušov
Vážení autoři,
dodaný text nebude procházet jazykovou ani redakční úpravou, z tohoto důvodu prosíme o jeho kvalitní
zpracování. Za věcnou a grafickou správnost odpovídá autor. Tisk sborníku bude jednobarevný –
černobílý, inzertní část barevná.
Při vyhotovení a zaslání příspěvku dodržte laskavě následující pokyny a instrukce:
1. Rozsah příspěvku je stanoven na max. 5 stran formátu A4 včetně obrázků.
2. Příspěvek vypracujte v textovém procesoru Microsoft Word, přípona doc, txt
Text neformátujte.
Obrázky, grafy a vzorce musí být v rozlišení min. 300 dpi, velikost obrázku min 600kb – dodáno
ve formátech JPG, GIF nebo TIFF (při nedodání souborů v požadované kvalitě nezaručujeme
kvalitní zobrazení ve sborníku).
V textu laskavě odkazujte na fotografie, grafy, obrázky, tabulky a vzorce, ne vždy se podaří umístit
text týkající se obrázku přímo pod něj a bude tak zřejmé, k čemu se obrázek vztahuje (např. viz obr.
č. 2).
3. Podklady zasílejte rozděleně a to následovně:
- 1. Textový soubor – pouze text bez obrázků
- 2. Textový soubor vč. obrázků (pro znázornění umístění obrázků
v textu včetně popisu pod obrázkem), uloženo ve formátu PDF
- 3. Obrázky, grafy a vzorce uloženy jako jednotlivé obrázky uložené jako JPG, GIF
nebo TIFF
4. Způsob a termín dodání:
Příspěvek zašlete v elektronické podobě nejpozději do 19.4. 2019 na subrtova@sekurkon.cz
Soubor lze poslat komprimovaný ve formátu ZIP, RAR apod. V případě souboru většího než 10Mb pošlete
příspěvek přes vybranou internetovou úschovnu.
5. Instrukce pro jednotnou formu příspěvků:
Nadpisy, text ani popisy NEFORMÁTOVAT. Zpracování příspěvku v následujícím pořadí:
Název příspěvku
Titul, jméno, příjmení autora
V případě více autorů uveďte laskavě jméno přednášejícího na prvním místě
Název firmy – instituce
Abstrakt - anotace článku, max. 6 řádků
1. Název kapitoly
(číslovat celými čísly – 1.)
Případné podkapitoly číslovat 1.1, 1.2, 1.1.1 atd.
Použitá literatura (v souladu s normou ČSN ISO 690 (01 0197), platnou od 1. dubna 2011)
Na závěr článku uveďte kontakty na zpracovatele příspěvku (Autor – autoři, název firmy – instituce, telefon,
E-mail)
Děkuji Vám za spolupráci a těším se na setkání na konferenci.
Ing. Helena Šubrtová
subrtova@sekurkon.cz, mobil: 773 544 449

