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Abstrakt
V zájmu zachování jednotné formy sborníku si dovolujeme požádat autory příspěvků o
dodržení následujících pokynů. Všechny příspěvky mohou být psány v češtině, slovenštině
nebo angličtině. Vzhledem k tomu, že konference je mezinárodní bude povinnou součástí
česky a slovensky psaných příspěvků abstrakt v anglickém jazyce. Abstrakty a klíčová
slova pište kurzívou - font Arial nebo Times New Roman (vel.11 bodů).
Klíčová slova: cca 4-6 klíčových slov
Abstract
Anglický překlad českého nebo slovenského textu abstraktu.
Key words: anglický překlad klíčových slov

1. Úvod
Autoři zašlou organizátorům příspěvek v elektronické podobě připravený na formátu
A4 (297x210 mm), okraje vpravo a vlevo minimálně 25 mm a dole 25 mm. Na první
stránce musí text začínat minimálně 50 mm od horního okraje. Na dalších stranách
dodržte vzdálenost 30 mm od horního okraje. Na první straně bude umístěno
jednotné záhlaví a číslování stránek sborníku bude umístěno dole.

Obr.1 Schéma rozložení stránek příspěvku
Fig.1 Scheme of the paper pages

2. Písmo, rovnice a obrázky
Pro vlastní text použijte písmo typu Arial vel. 12 (příp. Times New Roman vel.12),
řádkování 1. Nadpis bude vycentrován a psán velikostí písma 16 tučně. Jména
autorů velikostí 12 tučně. V této části uveďte pouze jméno firmy (zaměstnavatele) a
kontaktní e-mail hlavního autora - vel.12 - obyčejné písmo (plné kontaktní adresy
autorů doporučujeme uvést na závěr příspěvku).
Všechny obrázky, grafy a rovnice je nutno zpracovat v dostatečné velikosti tak, aby
zůstaly zřetelné i po zmenšení na formát A5 (tzn. popisy minim. 12 bodů!). Fotografie
musí být v dostatečné kvalitě. Pokud autor trvá na zařazení barevné fotografie do
sborníku, musí kontaktovat organizátory a uhradí zvýšení nákladů, spojené s tiskem.
Texty u obrázků a tabulek by měly být uvedeny i v anglickém znění!
3. Délka příspěvku
Délka příspěvku by neměla přesáhnout 8 stran.
4. Odeslání příspěvku
Autoři odešlou na adresu pořadatelů příspěvek v elektronické podobě e-mailem cndt@cndt.cz ve formátu .doc (doporučeno) nebo .rtf (příp. na CD nebo jiném
médiu). Autorům je doporučeno zaslat současně příspěvek ve „fixované podobě“
.pdf. V případě použití složitějších matematických vztahů je vhodné zaslat i jeden
kontrolní výtisk příspěvku v "camera ready" podobě.
5. NDT WB abstrakt
Pořadatelé dále vyzývají autory k zaslání samostatného abstraktu v českém nebo
slovenském a současně v anglickém jazyce o rozsahu cca 200 až 300 slov v
elektronické podobě. V případě, že bude abstrakt zaslán v elektronické podobě do
31.8.2010 na adresu cndt@cndt.cz bude otištěn v NDT Welding Bulletin č. 3/2010.
6. Termíny
Odeslání abstraktu v elektronické podobě:

31. srpen 2010

Odeslání příspěvku:

6. říjen 2010

Příspěvky a abstrakty odesílejte na adresu:

Poštovní adresa:

ČNDT
Pavel Mazal
VUT v Brně, FSI
Technická 2
616 69 Brno

cndt@cndt.cz nebo
mazal@fme.vutbr.cz

