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Abstract ( v jazyce anglickém 11 pt kurzíva)
(a v jazyce českém nebo slovenském 11 pt kurzíva)
Tento text Vám poskytne informace pro způsob psaní příspěvku. Použijte typu písma Times New
Roman s příslušnou jazykovou volbou. Pro název příspěvku velká písmena 14 pt tučně, v jazyce
anglickém 12 pt obyčejné. Jména autorů 12 pt tučně, pro název pracoviště autorů 11 pt (vše
vystředit). Abstrakt v jazyce anglickém by neměl přesáhnout 120 slov. Klíčová slova-keywords
v jazyce anglickém oddělená čárkou max. 150 znaků. Text článku musí být napsán česky,
slovensky nebo anglicky. Pro české a slovenské příspěvky jsou požadovány dvě jazykové verze
abstraktu. Prvá z nich v angličtině, druhá z nich v češtině nebo slovenštině,. Užijte kurzívu
řádkování jedna a velikost písma 11 bodů. Pro psaní referátu použijte textový editor WORD 97
a vyšší. Okraje formátu A4 volte 20 mm ze všech stran, zarovnejte text oboustranně.
Doporučený rozsah příspěvku je nejvýše 8 stran textu včetně obrázků.
Keywords:

(obyčejné, kurzíva 11 pt)

1. ÚVOD
Text příspěvku (12 pt ) doporučujeme rozčlenit na číslované kapitoly a podkapitoly, např. 1.1,
1.2 apod. Doporučuje se použít obvyklé členění hlavních kapitol (ÚVOD, EXPERIMENTY,
DISKUSE VÝSLEDKŮ, ZÁVĚRY) Použijte řádkování jedna. Při složitějších matematických
výrazech je nutné zvětšit mírně mezery mezi řádky tak, aby horní indexy byly čitelné. Text musí být
napsán tak, aby vyplňoval hranice vzhledu stránky.
1.1 Podkapitoly
Text běžné stránky je až na uvedené výjimky napsán typem Times New Roman, s velikostí
písma 12 pt. Text příspěvku s vloženými obrázky zašlete v elektronické formě na e-mail adresu
forejt@.fme.vutbr.cz .
Sborník příspěvků bude vydán v elektronické formě s plným zněním referátů včetně obrázků.
Stránky nečíslujte dole uprostřed a pro psaní referátu použijte přiloženou šablonu. V případě většího
souboru jak 2 MB jej komprimujte (ZIP, RAR apod). Velké soubory zašlete na CD ROM.

Na první straně dole pod touto čarou lze uvést plná jména autorů s tituly a jejich příslušnost k firmě,
adresu, telefon a e-mail adresu, případně další informace o autorech, dle vlastního uvážení.

2. ROVNICE
Rovnice mohou začínat přímo na levém okraji nebo mohou být centrovány. Obvyklé provedení
v editoru rovnic by mělo být podobné následujícímu příkladu
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Používání šikmého lomítka / v rovnicích je nežádoucí, ačkoliv v textu na řádku je možno ho použít.
Fyzikální veličiny popisujte dle platných norem.
2. TABULKY A OBRÁZKY
Doporučujeme umístění tabulek a obrázků do textu, přednostně na té straně, na které je prvá
zmínka či odkaz. V případě tabulky
ponechte volný řádek, napište Tabulka 1. a
na stejný řádek název tabulky. Je-li tabulka
příliš dlouhá, musí být na následující
stránce nahoře opět její číslo a hlavičky
sloupců.
Obrázky by měly být originální, nebo
kvalitně kopírované (např.skenované). Málo
výrazné
fotokopie
obrázků
nelze
akceptovat, stávají se nečitelné. Pod
obrázkem napište Obr.1. a text na stejný
řádek. Popisy v°obrázku volte tak, aby byly
řádně čitelné. Předpokládáme vkládání
obrázků, grafů do textu s obtékáním.
Doporučujeme využít úsporný formát "jpg".
Obrázky a grafy jsou součástí příspěvku.
Obr.1 Křivky napětí-deformace
Tabulka 1

Název tabulky…………..

Poděkování (Acknowledgement) o velikosti písma 11 pt zařaďte před literaturu

LITERATURA
Odkazy na použitou literaturu umístěte bezprostředně za textem. Odkazy označte v textu
arabskými číslicemi v hranaté závorce, např.[6], číslujte průběžně a čísla odkazů uvádějte v pořadí,
v jakém se vyskytují v textu. Odkazy pište podle normy bibliografických citací ČSN ISO 690.
Uzávěrka zaslaných příspěvků a abstraktů do sborníku je dne 30.6.2006. Po tomto datu bude
provedena redakce sborníku abstaktů a příspěvků a sborník předán do tisku. Později zaslané
příspěvky nebude možno do sborníku zařadit.
Kontaktní adresa k zaslání příspěvku:
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