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Title of the Paper in English 
Název příspěvku (Styl Nadpis 1) 

  

PŘÍJMENÍ, Jméno1, PŘÍJMENÍ, Jméno2 & PŘÍJMENÍ, Jméno3 
1 tituly,  adresa autora včetně instituce,  e-mail,  URL adresa homepage 
2 tituly,  adresa autora pokud je odlišná,  e-mail,  URL adresa homepage 
3 tituly,  adresa autora pokud je odlišná,  e-mail,  URL adresa homepage 

  
Abstrakt: tato šablona slouží pro sjednocení zápisu příspěvků na XXX. Seminář ASŘ ’2005. 
Protože příspěvky budou pro zařazení do sborníku převedeny do formátu PDF, je třeba 
dodržet všechna doporučení, jinak se autoři vystavují nebezpečí ztráty či nesprávného 
převodu části svého příspěvku. Pro dodání příspěvku je možno použít formáty: Microsoft 
Word for Windows 2000, XP, 2003, RTF formát. 
Zejména je potřeba používat jen standardní nastavení stylů, nepřidávat další styly apod. 
Písmo pouze Times New Roman (TmsRmn, Times).  
Maximální rozsah příspěvku po převodu do formátu PDF je 1 MByte včetně všech vložených 
obrázků, tabulek, fotografií atd. To představuje asi 10 stran textu, zpola zaplněného grafy, 
schématy a vzorci. Pokud používáte editor Microsoft Word, pak při ukládání souboru zakažte 
rychlé ukládání! Název souboru bude odvozen od čísla příspěvku přiděleného organizátory, 
které doplníte příponou odpovídající použitému textovému formátu. Doporučuje se odesílat 
příspěvek v komprimované podobě, nejlépe pomocí programu ZIP. 
 

  
Klíčová slova: příspěvek, konference, formát, šablona, pokyny 

  

1 Název příspěvku (Styl Nadpis 1) 
Název příspěvku napište normálním písmem, stylem Heading 1 se zarovnáním na střed 

(Písmo Times New Roman, velikost 18 bodů, tučně, zarovnání na střed). Použijte normální 
velikost písma, nikoliv kapitálky nebo všechny znaky velké. Pokud je název dlouhý, napište 
ho do jednoho víceřádkového odstavce, nerozdělujte ho na samostatné odstavce (řádky). 

2 Autoři 
Jména všech autorů napište postupně v požadovaném pořadí, vždy nejprve příjmení a pak 

jméno oddělené čárkou. Jednotlivé autory oddělte čárkou, posledního znakem ampersand (&). 
Pokud jsou všichni autoři ze stejné organizace, neoznačujte je indexy. Pokud jsou autoři z 
různých organizací, označte je číselnými horními indexy za jménem ve stejném pořadí, v 
jakém označíte adresy jednotlivých organizací (institucí či firem). 

Adresy organizací autorů uveďte každou do samostatného odstavce, zarovnaného na 
střed. Pokud je použito více různých organizací, označte je číselnými horními indexy v pořadí 
jejich zápisu. Adresa může obsahovat také email, či URL adresu. 

3 Abstrakt 
Abstrakt napište normálním písmem (Times New Roman, velikost 12 bodů, kurzíva) v 

rozsahu do 300 slov. Úvodní slovo Abstract napište tučně, zbytek textu nikoliv. Text názvu 
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příspěvku, jména autorů, abstrakt a klíčová slova budou převzata do tištěného Sborníku 
anotací. 

4 Klíčová slova 
Klíčová slova napište do samostatného odstavce, normálním písmem (Times New 

Roman, velikost 12 bodů, kurzíva). Úvodní slovo Keywords napište tučně, zbytek textu 
nikoliv. Použijte nejvýše 5 klíčových slov, co nejjednoduššího znění. Z klíčových slov bude 
vytvořen ve sborníku příspěvků speciální rejstřík. 

5 Názvy kapitol 
Názvy kapitol pište stylem Nadpis 1 (písmo Times New Roman, velikost 16 bodů, tučně, 

zarovnání vlevo). Všechny kapitoly číslujte arabskými číslicemi na začátku názvu kapitoly, 
od textu je číslo odděleno pouze mezerou. Nepoužívejte automatické číslování kapitol! Pokud 
je to potřeba, použijte také podnadpisy stylem Nadpis 2 (písmo Times New Roman, velikost 
14 bodů, tučně, zarovnání vlevo). Podnadpisy číslujte číslem kapitoly a číslem podnadpisu, 
které vzájemně oddělíte tečkou). 

Nepoužívejte složitější členění podnadpisů. 

6 Text a obrázky 
Text kapitol pište normálním písmem (Times New Roman, velikost 12 bodů). Text pište 

bez vkládání speciálních znaků. Text vyznačujte pouze použitím tučného, skloněného nebo 
podtrženého písma. V případě nutnosti je možno použít horní index1 nebo dolní index2. 
Nevkládejte do textu žádné poznámky pod čarou ani vysvětlivky. Pokud chcete vyznačit 
odrážky, použijte standardní formátování pro odrážky: 
• první bod, 
• druhý bod, 
• třetí bod. 

Stejným způsobem se používají číslované seznamy obsahující jednotlivé body, jak je 
uvedeno v následující ukázce: 
1. jedna, 
2. dvě, 
3. tři. 

Klávesou Enter ukončujte vždy jen odstavce, nikdy ne jednotlivé řádky uvnitř odstavce, 
stejně tak nepoužívejte měkký konec řádku (Shift+Enter), zalomení stránek (Ctrl+Enter), 
tabulátory apod. Text členěný do sloupečků pomocí tabulátorů je třeba řádně naformátovat 
pomocí zarážek: 

výroba ruční za stránku 450 USD 
výroba strojní za list 250 USD 
Nebo je nahraďte tabulkami: 
výroba ruční za stránku 450 USD 
Obrázky můžete vkládat do textu nebo zařadit na konec příspěvku podle vlastní úvahy. 

Obrázek vždy uložte do samostatného odstavce (nevkládejte ho do textu, nenechávejte 
obtékat textem). Do dalšího odstavce uveďte popis obrázku, jak je vidět z obrázku 1. Oba 
odstavce zarovnejte na střed. Pro oddělení obrázku (tabulky, grafu apod.) od ostatního textu 
používejte prázdné odstavce normálního textu. 

Pokud kreslíte obrázky pomocí kreslících nástrojů editoru Word, pak nejprve vložte do 
textu objekt „obrázek aplikace Microsoft Word“ a vše nakreslete do tohoto objektu. Pouze 
tímto postupem vytvořený obrázek bude správně pochopen a konvertován do výstupního 
souboru. V žádném případě nevkládejte jednotlivé grafické objekty přímo do textu! Stejně tak 
nepoužívejte rámy ani textová okna! 
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Obrázek 1 – Název obrázku 

 
Pokud chcete vložit do textu dva obrázky vedle sebe, použijte pro jejich umístění tabulku 

se dvěma sloupci, jak dokumentují obrázky 2 a 3. Můžete používat také automatické číslování 
obrázků nebo kódy polí či titulky. 

 

  
Obrázek 2 – Telefon Obrázek 3 – Počítač 

 
Pokud chcete mít jistotu, že obrázky budou mít správný vzhled, dodejte jednotlivé 

obrázky také v samostatných souborech ve formátu GIF nebo JPG. V tom případě nazvěte 
soubory s obrázky podle přiděleného čísla příspěvku a pořadí obrázku v příspěvku – 
nnnxxx.gif, kde nnn je číslo příspěvku, xxx pořadí obrázku, např. 156001.gif je první obrázek 
v příspěvku č. 156. 

7 Matematické vzorce a tabulky 
Zapsané vzorce vytvářejte výhradně pomocí editoru vzorců, nekombinujte text s částí 

vzorce (např. y = vzorec), ale vždy zapište celý vzorec v editoru vzorců. Pokud chcete vzorce 
číslovat, můžete tak ručně nebo pomocí automatického číslování nebo kódů polí. 

)()()()(
21 txtyktxk

dt
tdx

−= , (1) 

 
kde je x(t) – jedna veličina, 
 y(t) – druhá veličina. 

Pokud chcete vkládat do textu jednoduché vzorce, opět je celé vytvářejte v editoru 
vzorců. Pokud chcete do textu vložit řecké písmeno či matematický symbol, pak ho vytvořte 
opět pomocí editoru vzorců. Pokud možno nevkládejte tyto znaky z nabídky Vložit-Symbol! 
Při konverzi do PDF se mohou některé znaky ztratit. Např. jednotka elektrického odporu je 
Ω , číslo π ≥ 2 . Proto jsou v obrázcích 2 a 3 použity obrázky telefonu a počítače a nikoliv 
symboly z fontu Wingdings, přestože se v něm nacházejí. 

Pokud vkládáte do textu speciální znaky jako copyright, které se nacházejí v běžném 
fontu, ale nejsou dostupné z klávesnice, použijte nabídku vložit-symbol a jako font nastavte 
(normální text). Takto vložené znaky budou při převodu do PDF ponechány, např.: ©@. 

V předchozím textu byly několikrát použity tabulky pro vícesloupcovou úpravu textu. 
Pokud vkládáte do textu skutečnou tabulku, používejte pro celou tabulku plné čáry a vždy 
jednotnou tloušťku čáry rámu. Tabulku zarovnávejte k levému okraji i v případě, že jsou malé 
a vypadaly by lépe při zarovnání na střed. 

Tabulka 1: Vzor rámování tabulky 
Typ Cena 
Levý 1 
Pravý 2 
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8 Závěr 
Vámi dodaný text bude zařazen do sborníku příspěvků, ve formátu PDF. Pro správnou 

konverzi je potřeba, aby byl dokument uložen při vypnutém rychlém ukládání (nabídka 
Nástroje-Možnosti-Ukládání-Povolit rychlé ukládání). Jinak dochází k problémům při práci 
převaděče do formátu PDF. 

9 Použitá literatura 
Použitou literaturu uveďte na konci příspěvku ve členění informace viz [ISO 690], jak je 

uvedena na konci této šablony. Pro citaci elektronických publikací používejte návrh ISO 690-
2. Pro tvorbu odkazů nepoužívejte kódy polí ani jiné automatizační postupy, ale vždy napište 
odkaz ručně. 

 
Citace knihy má následující části: 
AUTOŘI (všechny znaky velké, ukončeno tečkou). 
Název díla (kurzíva, ukončeno tečkou). 
Místo vydání (normální písmo) : 
Vydavatel (od místa vydání oddělen dvojtečkou, normální písmo, ukončeno čárkou), 
Rok vydání (normální písmo, ukončeno tečkou). 
Počet stran (normální písmo, ukončeno tečkou). 
ISBN (normální písmo, ukončeno tečkou). 

 
Citace příspěvku v tištěném sborníku má následující části: 
AUTOŘI (všechny znaky velké, ukončeno tečkou). 
Název díla (normální písmo, ukončeno tečkou). 
In název sborníku (Slovo In normálně, název sborníku kurzívou, ukončeno tečkou). 
Místo vydání sborníku (normální písmo) : 
Vydavatel sborníku (od místa vydání oddělen dvojtečkou, normální písmo, ukončeno čárkou), 
Rok vydání sborníku (normální písmo, ukončeno čárkou), 
Rozsah stran příspěvku (normální písmo, ukončeno tečkou). 
ISBN sborníku (normální písmo, ukončeno tečkou). 

 
Příklady: 
CSN ISO 690. Bibliographic references. Contents, Form and Structure. Prague : Czech 

Normalization Institute, 1996. 32 s. (in Czech). 
Excerpts from Draft International Standard ISO 690-2. Information and documentation - 

Bibliographic references - Part 2: Electronic documents or parts thereof [online]. 
Ottawa : National Library of Canada, 1997 [cit. 1998-12-18]. Available from www: 
<URL: http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/690-2e.htm> 

FARANA, R., SMUTNÝ, L. & VÍTEČEK, A. 1999. Zpracování odborných textů z oblasti 
automatizace a informatiky. 1. vyd. Ostrava : VŠB-TU Ostrava, 1999. 68 s. ISBN 80-
7078-737-6. 

FARANA, R., SMUTNÝ, L., VÍTEČEK, A. A VÍTEČKOVÁ, M. 1995. Doporučované 
značky, zkratky a názvy z oblasti automatického řízení. 1. vyd. Ostrava : Katedra ATŘ 
VŠB-TU Ostrava, 1995. 24 s. 

FREML, V. 1994. Normalizovaná úprava písemností. 1. vyd. Praha : SPN, 1984. 130 s. 
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Informace pro zpracovatele příspěvku (nepublikují se): 
Použitý formát souboru s příspěvkem: (např. Microsoft Word 2003) 
Údaje jednotlivých autorů pro zpracování autorského rejstříku: 
Pořadí Příjmení Jméno Název organizace a stát Email 
1     
2     
3     
…     
Příklad: 
1 FARANA Radim Technical University of Ostrava, 

Czech Republic 
radim.farana@vsb.cz 

 


