
Závazné pokyny pro úpravu příspěvku do sborníku z konference RPH 2021 

 

Vážení kolegové, pro psaní příspěvku do sborníku z mezinárodní konference „Racionální 

použití hnojiv“ je třeba dodržet následující základní požadavky vydavatele: 

 

Formální požadavky 

❑ rozsah každého příspěvku max. 8 stran (lépe sudé) včetně všech součástí, 

❑ český název příspěvku, anglický název příspěvku, 

❑ autorský kolektiv (vč. diakritiky), pracoviště autorů, email korespondenčního autora, 

❑ abstrakt (do 200 slov, britská angličtina), klíčová slova (max. 5, britská angličtina), 

❑ další sekce v češtině (Úvod, Materiál a metody, Výsledky a diskuse, Závěr, Poděkování), 

❑ seznam literatury ve formátu zkrácených citací, viz Vzor, nebo šablona pro EndNote. 

 

Pokyny pro sazbu 

❑ Okraje stránky: nahoře 2,6 cm, dole 2,4 cm, vlevo 2,0 cm, vpravo 2,8 cm, záhlaví, zápatí 1,25 cm. 

❑ Formát textu: 

o veškeré písmo Times New Roman, 14 b., řádkování 1, 

o název příspěvku česky tučně, na střed, 

o název příspěvku anglicky v závorkách, kapitálky jako nadpisy, na střed, 

o jména autorů bez titulů, nejprve jméno, pak příjmení, na střed, 

o abstrakt max. 200 slov v britské angličtině, do bloku, 

o text zarovnat do bloku (je-li to možné), nepoužívat speciální formáty. 

❑ Vložené objekty: 

o objekty nutno vkládat bez propojení a umístit do textu (nikoli „přes text“), 

o obrázky ostré, čitelné i po zmenšení, 300 dpi, možné přiložit i zvlášť ve standardním formátu 

běžných editorů (*.tif, *.eps, *.gif, *.jpg), 

o grafy vkládat jako obrázky, černobíle s použitím vzorů nebo kontrastních stupňů šedi, popisy 

12 b., nutno přiložit i zvlášť ve formátu MS Excel nebo Origin 7+, 

o tabulky max. na 1 stranu s nadpisem – jen na výšku. 

❑ Nadpisy objektů: 

o 14 b., bez zvýraznění. 

o číslování objektů do textu nad objekt, a to: 

• grafy arabskými číslicemi (1., 2., …), 

• tabulky římskými číslicemi (I., II., …), 

• obrázky jako Obr. 1, Obr. 2, …, 

 

Odevzdávání příspěvku 

Vyžádané příspěvky přijímáme pouze jako soubor plně kompatibilní s MS Word, na flash, CD, DVD, 

nebo zazipované (*.zip) jako přílohu e-mailu na adresu VanekV@af.czu.cz. Je vhodné dodat i verzi v *.pdf 

pro kontrolu sazby. 

 

Kontaktní adresa 

     Ing. Renáta Vítková 

     KAVR FAPPZ ČZU v Praze  

     Kamýcká 129 

  165 00   Praha – Suchdol 

Telefon: 22438 2736, e-mail: vitkovar@af.czu.cz 

Web: https://katedry.czu.cz/kavr/konf-rph/ 
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