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1. Obsah rozšířeného abstraktu 

Rozšířený abstrakt by měl na dvou stranách formátu A4 stručně a výstižně 
prezentovat základní myšlenky příspěvku tímto obsahem: výchozí stav a rešerše 
zdrojů, ze kterých je čerpáno, cíl příspěvku, použité metody a způsob řešení, 
dosažené výsledky. Rozsah vlastního abstraktu je 300 – 500 slov. 

2. Formátování rozšířeného abstraktu 

Veškerý obsah tohoto vzoru je formátován tak, jak je požadováno pro Vaše 
rozšířené abstrakty, tzn. slouží jako příklad, ze kterého můžete přímo vycházet. 
Rozšířený abstrakt zpracujte v rozsahu nejvýše dvou stran formátu A4. Použijte 
tento vzor, který má nastaven formát stránky i vytvořené styly pro formátování 
jednotlivých částí textu. Okraje stránky: horní, levý a pravý okraj 3 cm, dolní okraj 
3,7 cm. Formát názvu abstraktu: Cambria, 14, tučné, všechna velká, zarovnání na 
střed, mezera před odstavcem 12 b. Formát jmen autorů: Cambria, 12, tučné, 
zarovnání na střed, mezera před odstavcem 12 b., mezera za odstavcem 36 b. 
Formát klíčových slov: Cambria, 12, kurzíva, mezera za odstavcem 24 b. Formát 
nadpisu jednotlivých kapitol: Cambria, 12, tučné, mezera před odstavcem 12 b., 
číslování. Fotmátování textu kapitol: Cambria, 12, do bloku, mezera za odstavcem 
4 b., řádkování jednoduché. Formát bibliografických citací: Cambria, 12, číslování. 
Formát jmen v kontaktech: Cambria, 12, tučné, do bloku, mezera před odstavcem 
15 b., řádkování jednoduché. Formát ostatních údajů v kontaktech: Cambria, 12, do 
bloku, řádkování jednoduché. Formát hypertextových odkazů: Cambria, 12, 
podtržení, barva černá. 

Nečíslujte stránky, nepoužívejte záhlaví a zápatí, při zpracování rozšířeného 
abstraktu se řiďte normou ČSN 01 6910 z dubna 2007. 
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Bibliografické citace se řídí normou ČSN ISO 690 z roku 1996 a ČSN ISO 690-2 
z roku 2000. Můžete využít generátor citací www.citace.com. Seznam referencí 
musí být uveden v abecedním pořadí dle autorů. Všechny citace musí být uzavřeny 
v hranatých závorkách např. [1]. 
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Děkujeme, že pro zpracování rozšířeného abstraktu používáte tento vzor a pouze 
předdefinované styly. 
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