Pokyny pro autory příspěvků na konferenci o el. pohonech, Plzeň, červen 2017.
1. Rozdělení příspěvků: organizátory Vám bylo sděleno, zda je Váš příspěvek určen pro
vystoupení s přednáškou, nebo zda je určen pro prezentaci na posteru.
2. CD – ROM: Všechny příspěvky budou vydány na CD-ROMu. Pro elektronickou
formu není v podstatě autor omezen rozsahem textu a počtem obrázků (s výjimkou
bodu 5 a 6 – viz dále). Je možno dokonce vložit zvukové nebo video soubory. Dále je
možno do textu vložit i hypertextové odkazy, odkazy na webovské stránky či na
emailové adresy atd.
3. Tištěné zpracování: Autoři, kteří budou vystupovat s přednáškou, mohou uveřejnit
příspěvek jak v tištěné formě ve sborníku, tak i v elektronické podobě na CD-ROM.
Pro tištěnou formu je pochopitelné omezení počtu stránek. Rozsah je určen na 4-6
stránek, nejlépe sudý počet, v žádném případě nesmí počet stránek překročit 6 stran.
Autoři pak mohou dodat dva příspěvky – jeden pro tištěnou formu s omezením počtu
stránek, jeden pro elektronickou formu bez omezení počtu stránek.
4. Šablona: Je dodána jednotná šablona. Je bezpodmínečně nutné dodržet uvedený
formát, nepřidávat formáty v dokumentu, které budou mít jiné fonty!!! Nesnažte se
měnit velikosti stránek !!! Šablona je odzkoušena pro tyto užité fonty pro snadný
převod do PDF a jednotnost úpravy. Pokud vzniknou problémy se šablonou, lze si
stáhnout šablonu i na www.pohony.zcu.cz , kde jsou šablony i pro starší verze
MS_Office i v dalších formátech (a další informace).
5. Forma odevzdání příspěvku: Každý autor svůj příspěvek na CD-ROM převede do
formátu PDF a odevzdá ve tvaru Autor.PDF a i ve tvaru Autor.DOC. Příspěvek do
tištěné formy bude zaslán elektronicky ve tvaru Autor_tisk.doc.
6. Maximální povolená velikost příspěvku je 2 MB (z důvodu manipulace se soubory).
V případě požadavku na větší objem dat kontaktujte přípravný výbor.
7. Termín odevzdání: 15.4.2017
8. Zaslání příspěvků: příspěvky zasílejte elektronicky na adresu:
pitterma@kev.zcu.cz
Na tyto adresy můžete dále posílat případné dotazy.

Organizátoři konference se snaží zajistit jednotnou formu, které bude vhodná pro tištěné i
elektronické zpracování. Prosíme všechny autory, aby neměnili šablony a zaslali svoje
příspěvky v uvedeném termínu.
Všechny další pokyny týkající se příspěvku jsou uvedeny v přiložené šabloně.

