POKYNY A INSTRUKCE PRO VYHOTOVENÍ A
ZASLÁNÍ
PŘÍSPĚVKU
do sborníku 27. mezinárodního sympozia
MOSTY 2022
Brno, 16. - 17. 6. 2022
POKYNY a informace
Sborník bude vytištěn ve formátu B5. Dodaný text bude použit přímo pro reprodukci ve
sborníku, proto dbejte prosím na jeho kvalitní zpracování. Za věcnou a grafickou správnost
odpovídá autor. Tisk sborníku bude jednobarevný – černobílý, inzertní část barevná. Sborník
bude vydán jak v tiskové tak v elektronické verzi, ve formátu pdf.

PŘI VYHOTOVENÍ A ZASLÁNÍ PŘÍSPĚVKU DODRŽTE NÁSLEDUJÍCÍ
POKYNY A INSTRUKCE:
1. Rozsah příspěvku je stanoven na max. 6 stran formátu A4 včetně obrázků, klasický
font písma (Times New Roman, Arial, Calibri apod.), velikost písma max. 12.
2. Příspěvek vypracujte na PC s užitím programu Microsoft Word (přípona doc, txt),
starší i novější verze.
3.

Text nijak neformátujte.

4. Obrázky, grafy a vzorce musí být v rozlišení min. 300 dpi, velikost obrázku min.
600kb – dodáno ve formátech JPEG, GIF nebo TIFF (při nedodání souborů
v požadované kvalitě nezaručujeme kvalitní zobrazení ve sborníku). Ne vždy se
podaří umístit text a fotografii zcela pod sebe, proto prosíme o odkazování v textu
přímo na danou fotografii/graf/tabulku atd tak, aby bylo zřejmé, k čemu obrázek patří
(např. viz obr. č. 2).

PODKLADY ZASÍLEJTE ROZDĚLENĚ A TO NÁSLEDOVNĚ:
1. Textový soubor vložený do přiloženého mustru vč. obrázků (pro znázornění umístění
obrázků v textu + popis pod obrázkem)

2. Obrázky, grafy a vzorce uloženy jako jednotlivé soubory v požadované kvalitě (jpeg,
pdf, excel)

ZPŮSOB A TERMÍN DODÁNÍ:
Příspěvek zašlete v elektronické podobě nejpozději do 14. 3. 2022 na adresu:
sauerova@sekurkon.cz a v kopii na adresu: banochova@sekurkon.cz
Do předmětu zprávy prosím uveďte:

Přidělené evidenční číslo příspěvku_Příjmení autora
V emailu uveďte také jméno osoby, která bude příspěvek přednášet. Soubor lze poslat
komprimovaný formátu ZIP, RAR apod. V případě souboru většího, než 10Mb pošlete
příspěvek nejlépe přes vybranou internetovou úschovnu.

Upozorňujeme autory, že přijetí příspěvku neznamená zařazení do programu sympozia.
Prosíme, dbejte na věcnou odbornost a správnost daného příspěvku. O zařazení do
programu a určeném čase prezentace budou autoři/přednášející informování do konce února
2022 na základě rozhodnutí odborného garanta a přípravného výboru sympozia.

