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Pokyny a informace pro autory příspěvků 
 
 1.  Příspěvky do sborníku 
 
Příspěvky do sborníku zasílejte do 20.5. 2010 jako přílohu Vaší zprávy (ve formátu .doc případně .rtf) 
současně na obě e-mailovové adresy eliska.marsalkova@ibot.cas.cz a dvinklarkova@seznam.cz. 
Přiložený soubor, prosím pojmenujte ve tvaru „Příjmení.xxx“, předmět zprávy pak uvádějte ve tvaru 
„příspěvek - CYANO 2010“. Rozsah příspěvku je max. 10 stran včetně obrázků.  
 
 
Příspěvek do sborníku upravte prosím takto: 
Formát A4, všechny okraje 2.5 cm, písmo Times New Roman, velikost písma 10. Název tučně, 
velkými písmeny vycentrovat na střed, za ním jeden volný řádek, jména autorů tučně, jméno 
přednášejícího podtrženo, vycentrovat na střed, adresy kurzívou očíslované podle autorů a 
vycentrované na střed takto: 
 

TECHNOLOGIE RECYKLACE FOSFORU 
 

Marek Holba 2, Blahoslav Maršálek 1,2 

1 RECETOX – Výzkumné centrum pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii, Masarykova 
Univerzita, Kamenice 3, 625 00 Brno, e-mail: marsalek@sinice.cz  

2 Botanický ústav AV ČR, Lidická 25/27, 657 20 Brno 
 

V textu řádkování 1, mezi odstavci 1 volný řádek, 1. řádek odstavce neodsazovat od kraje. Bude-li 
součástí Vašeho příspěvku jakákoli grafika, přihlédněte laskavě k tomu, že bude ve sborníku 
reprodukována černobíle. 
 
Seznam použité literatury nadepsat tučně Použitá literatura, následuje 1 volný řádek. Čísla 
jednotlivých referencí uvádějte do hranatých závorek, jména autorů jednotlivých pramenů pište 
kapitálkami dle vzoru: 
 
 
Použitá literatura 
 
[1] BLÁHA, L., MARŠÁLEK, B., KNOTKOVÁ, Z. (2002): Effects of cyanobacterial biomass and purified 
microcystins on malformations in Xenopus laevis: Teratogenesis assay (FETAX). Environmental 
Toxicology 17: 547-555. 
 
(v textu příspěvku čísla, v seznamu řadit dle čísel). 
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2. Pokyny pro autory posterů 
 
Účastníci budou mít k dispozici plochu o rozměrech  A0. Postery bude možné vystavovat po celou 
dobu konference. Diskuse k jednotlivým posterům proběhne o přestávkách.   
 
 
3. Prezentace přednášek 
 
Z našich zkušeností víme, že se prezentace dolaďují večer před akcí, nežádáme tedy o zaslání ppt 
souborů předem, ale  přednášející bychom chtěli poprosit, aby prezentace ze svého USB či CD 
přehráli za asistence naší technické podpory do počítače v přednáškovém sále nejpozději půl hodiny 
před začátkem příslušné sekce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za vstřícnost, dodržení pokynů a termínů odevzdání příspěvků za organizátory děkuje 
    
           Blahoš Maršálek 

 


