Požadavky na formální úpravu anotace příspěvku:
¾ Maximální rozsah 1 x A4 (orientace na výšku, okraje: nahoře 2,2 cm; dole 2,5 cm;
vpravo 2,5 cm; vlevo 3,0 cm)
¾ Název příspěvku česky (slovensky) a anglicky (Times New Roman, velikost 14, tučné,
všechna velká, zarovnat na střed, řádkování 1,5)
¾ Autoři (před a za odstavcem volný řádek, Times New Roman, velikost 12, tučné,
všechna velká, zarovnat na střed, řádkování 1,5)
¾ Název a adresa pracoviště, e-mail (Times New Roman, velikost 12, obyčejné, zarovnat
na střed, řádkování jednoduché)
¾ Pod sebou český (slovenský) a anglický abstrakt (před a za odstavcem volný řádek,
Times New Roman, velikost 12, obyčejné, zarovnat do bloku, řádkování jednoduché)
Zasílání elektronicky ve formátu pdf na adresu: balikj@zf.mendelu.cz
Příklad:

HODNOCENÍ RESVERATROLU V MORAVSKÝCH…….
EVALUATION OF RESVERATROL IN MORAVIAN……
a

a

BALÍK JOSEF, bKYSELÁKOVÁ MARIE, ……..

Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů, Zahradnická fakulta, Mendelova
zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice, Česká republika,
balikj@zf.mendelu.cz; b………………

Abstrakt
V rámci výzkumného projektu, který se zabývá obsahem polyfenolů, antimutagenními a
antioxidačními vlastnostmi hroznů a révových vín, byla sledována autentická moravská
červená vína a vliv různých vinifikačních technologií na obsah resveratrolu a dalších
fenolických sloučenin……………………..
Abstract
Authentic Moravian red wines and influence of different vinification procedures during red
wine production on the content of resveratrol and other phenolic compounds were
investigated within the framework of research project, which is focused on studies on the
contents of polyphenols and on antimutagenic and antioxidative properties of grapes and
wines. …………………………………………….

Požadavky na formální úpravu plného textu příspěvku:
Maximální rozsah 8 x A4 včetně tabulek a grafů (orientace na výšku bez číslování stran,
okraje: nahoře 2,2 cm; dole 2,5 cm; vpravo 2,5 cm; vlevo 3,0 cm)
Závazné členění:
1) Název příspěvku česky (slovensky) a anglicky, autoři, název a adresa pracoviště, email, český (slovenský) a anglický abstrakt (formální úprava stejná jako u anotace)
2) Úvod
3) Materiál a metody
4) Výsledky a diskuse
5) Závěr
6) Použitá literatura (dle mezinárodní normy)
7) Tabulková a grafická příloha (číslované názvy tabulek nad tabulkou, číslované názvy
grafů pod obrázky: Times New Roman, velikost 12, tučné, zarovnat vlevo, řádkování
1,5)
Části 2 – 6 (před a za odstavcem volný řádek, Times New Roman, velikost 12, obyčejné,
zarovnat do bloku, řádkování 1,5)
Zasílání elektronicky ve formátu pdf na adresu: balikj@zf.mendelu.cz
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