Pokyny pro autory příspěvků do recenzovaného sborníku

Při psaní příspěvku do sborníku prosíme o dodržení jednotného formátování, a to zejména:








textový editor:
Microsoft Word
okraje stran:
nahoře, dole, vlevo, vpravo 2,5 cm
typ písma:
Times New Roman
velikost písma:
12 b., černá barva písma
řádkování:
1,5 b.
rozsah příspěvku: 2–4 strany
další úprava textu:
o neodsazovat slova ručním spojovníkem na konci řádku,
o neodsazovat první řádek,
o nezarovnávat okraje,
o neukončovat řádky klávesnicí Enter,
o tabulky, obrázky apod. nesmí být větší, než je okraj stránky,
o nepoužívat zkratky bez jejich dalšího vysvětlení.

Struktura příspěvku výzkumného zaměření

















Název příspěvku v českém jazyce
Jméno a příjmení autora/autorů
Oficiální název pracoviště autora/autorů
Souhrn v českém jazyce (100–200 slov)
Klíčová slova v českém jazyce (cca 5 slov)
Souhrn v anglickém jazyce (100–200 slov)
Klíčová slova v anglickém jazyce (cca 5 slov)
Úvod
Cíl práce
Metodika a výzkumný soubor
Výsledky
Diskuze
Závěr
Seznam použité literatury
o Harvardský styl citování
o citovat dle: ZIZIENOVÁ, Marta a Martin KRAUSE. Metodika zpracování bibliografických citací
a pravidla pro psaní citací. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017.
ISBN 978-80-7494-364-5. Dostupné také z: https://1url.cz/at767
Kontaktní adresa autora
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Struktura příspěvku teoretického zaměření
















Název příspěvku v českém jazyce
Jméno a příjmení autora/autorů
Oficiální název pracoviště autora/autorů
Souhrn v českém jazyce (100–200 slov)
Klíčová slova v českém jazyce (cca 5 slov)
Souhrn v anglickém jazyce (100–200 slov)
Klíčová slova v anglickém jazyce (cca 5 slov)
Úvod
Cíl práce
Metodika
Vlastní text práce
Závěr
Seznam použité literatury
o Harvardský styl citování, tzn. jméno a rok, např. (Novák, 2018)
o citovat dle: ZIZIENOVÁ, Marta a Martin KRAUSE. Metodika zpracování bibliografických citací
a pravidla pro psaní citací. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2017.
ISBN 978-80-7494-364-5. Dostupné také z: https://1url.cz/at767
Kontaktní adresa autora

Prosíme o dodržení pokynů pro autory.

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Fakulta zdravotnických studií | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1
tel.: +420 485 353 762 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.fzs.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

