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Technické pokyny pro autory
Příspěvky se přijímají v elektronické formě.

Požadavky na textovou část
Text musí být pořízen v editoru MS WORD, doporučuje se font Times New Roman, velikost
písma 12, dvojité řádkování, formát stránky A4. Ve všech částech příspěvku používejte stejný
font. Text pište do jednoho sloupce se zarovnáním k levému okraji, klávesu ENTER
používejte pouze na konci odstavce.
Rovnice a vzorce uváděné na samostatných řádcích musí být vytvořeny modulem pro
matematiku editoru MS WORD, rovnice a vzorce, které jsou součástí textu na řádku,
zapisujte pomocí vložených symbolů, nikoliv zmíněným modulem. Při psaní matematických a
chemických výrazů dodržujte základní pravidla: Veličiny pište kurzívou, matice tučně stojatě
(antikva), vektory a skaláry tučnou kurzívou. Úplný (totální) diferenciál „d“ vždy stojatě.
Ludolfovo číslo „π“ stojatě. Indexy, pokud vyjadřují veličinu, pište kurzívou, v opačném
případě stojatě (např. max, min apod.). Imaginární jednotku „i“ stejně jako „j“
v elektrotechnice pište stojatě.
Dodržujte pravidla českého pravopisu; za interpunkčními znaménky je vždy mezera. Rovněž
tak před a za znaménky „+“, „–“, „=“ apod. je vždy mezera.
Požadavky na obrázky a grafy
Grafickou část příspěvku nevčleňujte do textu, ale dodávejte ji jako samostatné grafické
soubory typu *.CDR, *.EPS, *.TIF, *.JPG a *.AI (vektorovou grafiku jako *.EPS nebo *.AI
soubory, bitmapovou grafiku jako *.TIF nebo *.JPG soubory). V žádném případě nedodávejte
obrázek v souboru typu *.doc. Bitmapové soubory pro černobílé kresby musí mít rozlišení
alespoň 600 dpi, pro černobílé fotografie nejméně 200 dpi a pro barevné nejméně 300 dpi. Při
generování obrázků v COREL DRAW do souboru typu *.EPS převeďte text do křivek.
U souborů typu *.JPG používejte takový stupeň komprese, aby byla zachována co nejlepší
kvalita obrázku. Velikost písma v obrázcích by neměla klesnout pod 1,5 mm (při
předpokládané velikosti obrázku po zalomení do tiskové strany).
Pokyny k předávání příspěvku
Ke každému textu nebo grafice musí být přiložen kontrolní výtisk nebo fotografie.
Dále je třeba, aby k článku autor dodal překlad résumé a názvu článku do anglického
(českého – slovenského) jazyka, klíčová slova, jména všech autorů včetně titulů, jejich plných
adres, telefonického spojení a případně e-mailové adresy.
Soubory je možno dodat na CD.
Ke každému příspěvku připojte seznam všech předávaných souborů a u každého souboru
uveďte pomocí jakého software byl vytvořen.

