
Pokyny pro přípravu posteru 
 
1. formát posteru: A0 
2. orientace posteru: na výšku 
3. upevňovací prostředky budou připraveny přímo na místě 
 
 
Redakční zpracování konferenční publikace HMP 2023 
 
Bude vydán sborník příspěvků v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Sborník bude 
formátován dle Vzoru, jednotlivé příspěvky budou mít průběžně číslované stránky, sborník bude 
opatřen ISBN a vydán na Flash disku. 
 
Pokyny pro přípravu příspěvku (akceptovatelný je černobílý i barevný tisk) 
 
1. formát textu: Word nebo RTF 
2. počet stran: doporučený rozsah 4 – 8, v odůvodněných případech (např. rozsáhlá tabelární či 

grafická část, fotodokumentace, apod.) rozsah příspěvku není limitován při zachování jeho 
přehlednosti 

3. řádkování jednoduché 
4. doporučené členění textu: Abstrakt, Klíčová slova, Úvod, Materiál a metody, Výsledky a 

diskuse, Závěr, Poděkování, Literatura 
5. formát stránky: A4 
6. velikost okrajů: 2,5 cm ze všech stran 
7. písmo: Times Roman 
8. barva tisku: černobílý tisk, obrázky černobílé i barevné, lze přikládat fotografie 
9. číslování stran: nečíslovat 
 
Schéma textu 
 
1. titul příspěvku: 14 pt  tučně, centrovat, nerozdělovat slova 
2. 1 mezera 14 pt 
3. jména a příjmení autorů bez titulů: 11 pt, centrovat, odkazy na adresy řešit číslováním 

v horním indexu 
4. adresy autorů: 11 pt, centrovat, je-li více adres, řešit odkazy na autory číslováním v horním 

indexu 
5. 1 mezera 11 pt 
6. titul kapitoly: 11 pt tučně, zarovnat vlevo 
7. 1 mezera 11 pt 
8. text odstavce: 11 pt, zarovnat do bloku, automatické dělení slov, první řádek odstavce 

neodsazovat, odstavce oddělovat 1 mezerou 11 pt 
9. mezi posledním odstavcem kapitoly a následujícím nadpisem vynechat pouze jednu mezeru 11 

pt 
 
Titul kapitoly 
 
1. 11 pt tučně, zarovnat vlevo 
2. nečíslovat 
3. použít jen jednu úroveň titulů kapitol 
 
Tabulky 
 
1. 1 mezera 11 pt mezi textem a titulem tabulky 
2. titul tabulky centrovat. Tabulka x: Popis tabulky. 



3. 1 mezera 11 pt 
4. tabulku centrovat vůči pravému a levému okraji textu, tabulku ohraničovat jednoduchými 

čarami o jednotné tloušťce 
5. 1 mezera 11 pt mezi tabulkou a následujícím textem 
 
Tabulky se průběžně číslují. Odkaz na tabulku v textu se píše s malým „t“: tab. x. Na každou tabulku 
musí být v textu odkaz. 
Obrázky 
 
6. 1 mezera 11 pt mezi textem a obrázkem 
7. obrázek centrovat vůči pravému a levému okraji textu, obrázek černobílý i barevný 
8. 1 mezera 11 pt 
9. titul obrázku zarovnat vlevo. Obr. x: Popis obrázku. 
10. 1 mezera 11 pt mezi titulem obrázku a následujícím textem 
 
Obrázky se průběžně číslují. Odkaz na obrázek v textu se píše s malým „o“: obr. x. Na každý obrázek 
musí být v textu odkaz. 
 
Vzorce a rovnice 
 
1. psát matematickou kurzívou 
2. centrovat 
3. číslovat na pravý prapor číslem v kulaté závorce 
 
Vzorce a rovnice se průběžně číslují. Na každý vzorec nebo rovnici musí být v textu odkaz. 
 
Matematické symboly v textu 
 
1. psát matematickou kurzívou 
 
Literatura 
 
Seznam literatury a odkazy na položky v něm lze udat v libovolném používaném formátu. Na každou 
položku seznamu musí být v textu odkaz. V přiloženém vzorovém textu je ukázáno jedno z možných 
řešení. 
 
Zdravé zásady 
 
1. za viz se nepíše tečka, protože je to imperativ slovesa vidět 
2. odkaz na tabulku se píše s malým „t“: tab. x 
3. odkaz na obrázek se píše s malým „o“: obr. x 
4. rovnice psát pomocí inteligentního editoru, není-li k dispozici, pak se snažit napodobit sazbu 

kvalitně sázeného vědeckého časopisu 
5. matematické symboly, jako jsou např. „sin, cos, tg, ln, log“, se NEPÍŠÍ kurzívou 
6. mezi iniciálami ve jménech se vždy vynechává 1 mezera (A. B. C. Antonov), protože správné 

odsazení řeší sázecí program 
7. je třeba odlišovat pomlčku - a spojovník –, protože sázecí program to většinou nedokáže 

vyřešit 
8. spojovník se používá zejména ve smyslu od – do. Např. 5. – 6. dubna, strana 21 – 22. 
9. nepoužívá se tučná kurzíva, text se nepodtrhává, nepíše se prostrkaně 
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