
Nejpozd�ji do 20. 6. 2005 zašlete úplný text Vašeho p�ísp�vku v elektronické i tišt�né 
podob�1 na adresu organiza�ního výboru, obálku ozna�te heslem „10. setkání – p�ísp�vek“. 
Obsahuje-li Váš p�ísp�vek obrázky, je nutné zaslat i jejich elektronickou podobu. Pokud 
píšete v LaTeXu, zašlete rovn�ž i speciální balí�ky, které nejsou sou�ástí standardní instalace. 
Elektronickou podobu p�ísp�vk� lze dodat na disket� nebo CD-ROMU v obálce s tišt�nou 
verzí, anebo emailem (v zazipované form�) na adresu  

sbornik@kma.zcu.cz 

P�ísp�vky zaslané po termínu 20. 6. 2006 nebudou akceptovány. 

O za�azení p�ísp�vku do sborníku rozhoduje programový výbor. Pokud obdržíte 
p�ísp�vek zp�t k p�epracování, je nutné jej upravený zaslat na adresu organiza�ního výboru 
nejpozd�ji do 31. 7. 2006. Upravené p�ísp�vky zaslané po termínu 31. 7. 2006 nebudou 
akceptovány. 

 

 
Instrukce pro autory 

Jednotnou grafickou podobu všech p�ísp�vk� zajistí vydavatel. P�i psaní je však nutné uvést 

všechny požadované náležitosti a dodržet jednotnou formu. 

A) Pokud píšete v LaTeXu, použijte styl (10-set.sty), který je ke stažení na stránkách 
konference, a používejte p�íkazy uvedené v souboru vzor.tex.  

Sazba je provád�na p�ímo na formát stránky A5 a rovn�ž velikost písma odpovídá 
výslednému provedení. Zasíláte tišt�nou podobu (formát textu A5 tišt�ný na papír formátu 
A4), jednostranný tisk (resp. PDF – viz poznámku pod �arou) spolu s elektronickou podobou 

textu a obrázk�. Obecné pokyny (po�et �ádk� abstraktu, formát referencí apod.) naleznete 
v instrukcích pro p�ísp�vky psané ve Wordu.Rozsah je maximáln� 6 stran formátu A5 pro 
vystoupení v sekci, 10 stran pro hlavní p�ednášku. 
 

B) Pokud píšete v MS Word, je nutné dodržet níže uvedené pokyny: 

I. Forma p�ísp�vku: tišt�ná podoba (camera ready) formát A4, jednostranný tisk; (resp. PDF 
– viz poznámku pod �arou) spolu s elektronickou podobou. 

Rozsah maximáln� 4 strany A4 pro vystoupení v sekci, 6 stran pro hlavní p�ednášku. 

II. Vzhled stránky (detaily první strany viz III.): 

Okraje: horní, dolní; levý, pravý: 2 cm 

�ísla stránek uvád�t pouze tužkou na rubu kopie 

Písmo: Times New Roman, 12 bod�, �ádkování jednoduché 

                                                 
1 Místo tišt�né podoby je možné poslat vygenerovaný p�ísp�vek ve formátu PDF (samoz�ejm� v�etn� zdrojového 
textu a elektronické formy obrázk�) – vše na adresu sbornik@kma.zcu.cz 



III. První strana p�ísp�vku: 

1) Název p�ísp�vku - 18 bod�, tu�n�, centrovaný, velká písmena jen na za�átku a 
tam, kde to vyžadují pravidla 

volný �ádek, 14 bod� 

2) Jména a p�íjmení autor� (bez titul�, vedle sebe) - 14 pt , tu�n�, centrovaný, 
velká písmena jen na za�átku 

volný �ádek, 18 bod� 

3) Abstrakt - maximáln� 6 �ádk� (v�etn� centrovaného tu�n� napsaného ozna�ení 
Abstrakt), 12 bod�, zarovnání do bloku, neodsazovat 

volný �ádek, 18 bod� 

Neuvádí se klí�ová slova. Dále se neuvádí ani pracovišt� a emailové adresy autora(�) (tyto 
údaje budou k nalezení v seznamu ú�astník�). 

IV. Vlastní text p�ísp�vku: 

1) Kapitola - 16 bod�, tu�n�, �íslování první úrovn� (1, 2, 3 ...), zarovnání zleva 

volný �ádek, 12 bod� --na konci kapitoly 

2) Podkapitola - 14 bod�, tu�n�, �íslování druhé úrovn� (1.1, 1.2, 2.1, ...), zarovnání 
zleva 

volný �ádek, 12 bod� -- na konci podkapitoly 

3) Text - 12 bod�, zarovnání do bloku, první odstavec v kapitolách a podkapitolách 
neodsazovat, další odstavce mají odsazený první �ádek 1 cm 

4) Obrázky – obrázky dodávejte �ernobílé (p�ípadn� stupn� šedi), každý obrázek je 
vycentrován a opat�en centrovaným �íslovaným popiskem 

5) Tabulky – každá tabulka je vycentrována a opat�ena centrovaným �íslovaným 
popiskem 

6) Rovnice – jednoduché �íslování (1), (2), (3) 

IV. Forma odkazu na literaturu a další detaily – viz níže uvedený vzor 



Využití k�ídy a tabule ve výuce 
 

Jméno Autora, Jméno Spoluautora 
 

Abstrakt 
Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. 
Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. Text abstraktu. 
Text abstraktu. Text abstraktu.  

 
1 První �ást (nej�ast�ji Úvod) 
Tohle je text první �ásti. Tohle je text první �ásti. Tohle je text první �ásti. Tohle je text první 
�ásti. Tohle je text první �ásti. Tohle je text první �ásti. Tohle je text první �ásti. Tohle je text 
první �ásti. Tohle je text první �ásti. Tohle je text první �ásti. Tohle je text první �ásti. Tohle 
je text první �ásti. Tohle je text první �ásti. Tohle je text první �ásti. Tohle je text první �ásti. 
Tohle je text první �ásti. 

Tohle je text první �ásti. Tohle je text první �ásti. Tohle je text první �ásti. Tohle je text 
první �ásti. Tohle je text první �ásti. Tohle je text první �ásti. Tohle je text první �ásti. Tohle 
je text první �ásti. Tohle je text první �ásti.vv Tohle je text první �ásti. Tohle je text první 
�ásti. Tohle je text první �ásti. Tohle je text první �ásti. 
 

2 Druhá �ást 
Tady za�íná hlavní �ást. Tady za�íná hlavní �ást. Tady za�íná hlavní �ást. Tady za�íná hlavní 
�ást. Tady za�íná hlavní �ást. Tady za�íná hlavní �ást. Tady za�íná hlavní �ást. 

Tohle je text druhé �ásti. Tohle je text druhé �ásti. Tohle je text druhé �ásti. Tohle je 
text druhé �ásti. Tohle je text druhé �ásti. Tohle je text druhé �ásti. Tohle je text druhé �ásti. 
Tohle je text druhé �ásti. 
 
2.1 První podkapitola v druhé kapitole 
Text první podkapitoly. Text první podkapitoly. Text první podkapitoly. Text první 
podkapitoly. Text první podkapitoly. Text první podkapitoly. Text první podkapitoly. Text 
první podkapitoly. Text první podkapitoly. Text první podkapitoly. 

Text první podkapitoly. Text první podkapitoly. Text první podkapitoly. Text první 
podkapitoly. Text první podkapitoly. Text první podkapitoly. Text první podkapitoly. Text 
první podkapitoly. Text první podkapitoly. Text první podkapitoly. 

 
Tab. 1: Tabulka tabulka tabulka – popisek nad 

 
 
 
 
 

2.2 Druhá podkapitola v druhé kapitole 
Text druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text druhé 
podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text 
druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. 
Text druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text druhé 
podkapitoly. Text druhé podkapitoly. 

abc alksdhasdh  
123 fjhsdjfhjk  
125 sdfjlksdjflkds 
458 slk�djfsdkljf 



Text druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text druhé 
podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text 
druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. 
 

 2 2 2
a b c+ =  (1) 

 2 2 2
a c b= −  (2) 

 

Text druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text druhé 
podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text 
druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. 

 

 

Obr. 1: �ernobílý obrázek ve skute�né velikosti – popisek pod 
 

3 Poslední �ást (nej�ast�ji Záv�r) 
Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. 
Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. 
Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. 
Záv�r. Záv�r. Záv�r. 

Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. 
Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. 
Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. 
Záv�r. Záv�r. Záv�r. Záv�r. 

 

Pod�kování (je-li komu) – ne�íslovat 
Tento �lánek vznikl za podpory ... 
 

Literatura – ne�íslovat 
[1] P�ÍJMENÍ, J., a kol. Název knihy. 1. vyd. místo vydání: vydavatel, rok. 

[2] P�ÍJMENÍ, J., P�ÍIJMENÍ, J. Název p�ísp�vku. In Editor, Název sborníku. 1. vyd, 
místo vydání: vydavatel, rok. 

[3] P�ÍJMENÍ, J., P�ÍIJMENÍ, J. Název �lánku. Název �asopisu. rok, ro�. ro�ník, �. �íslo, 
s. po�áte�ní strana-koncová strana. 


