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Abstrakt. V této šabloně je popsáno formátování příspěvku na konferenci Data
a znalosti 2017. Příspěvky pro posouzení je potřebné vložit do systému EasyChair do 15. 6. 2017. Konečnou verzi přijatého příspěvku je nutné vložit do
systému EasyChair do 31. 8. 2017. Žádáme autory, aby pro přijatou verzi příspěvku dodrželi šablonu, kterou poskytuje tento dokument, ať má sborník jednotnou formu. Rozsah abstraktu je 100 – 150 slov.
Klíčová slova: struktura příspěvku, šablona, formát příspěvku.
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Úvod

Příspěvek ve formátu rozšířeného abstraktu (rozsah 2 – 4 strany) musí být napsaný
v českém, slovenském nebo anglickém jazyce a naformátovaný podle pokynů poskytnutých v této šabloně. Z důvodu zjednodušení vytváření sborníku akceptujeme pouze
formát .docx. Připravený příspěvek vložte do konferenčního systému EasyChair na
adrese: https://www.easychair.org/conferences/?conf=daz2017. Využijte svůj účet
v systému EasyChair. Pokud účet nemáte, musíte si ho nejdříve vytvořit – EasyChair
k tomu poskytne návod. Pokud účet v EasyChair máte, vyberte si v seznamu konferenci Data a znalosti 2017 a případně vyberte roli author pro vložení příspěvku. Přijaté příspěvky budou publikovány v elektronickém sborníku, který bude mít přidělené
ISBN.
Pokud nemůžete splnit požadavky uvedené v tomto dokumentu nebo máte další
otázky týkající se formální stránky příspěvku, kontaktujte nás elektronicky, kontakt
najdete na webu konference.
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Struktura příspěvku

Příspěvek musí mít následující strukturu: název příspěvku, jména autorů, organizace a
adresa autorů, abstrakt, klíčová slova, text, literatura, anotace v angličtině. Pro formáJ. Steinberger, M. Zíma, D. Fiala, M. Dostal, M. Nykl (eds.)
Data a znalosti 2017, Plzeň, 5-6. 10. 2017, pp. 1-4.

Pokyny pro autory příspěvků do sborníku Data a znalosti 2017
(nahradit názvem příspěvku)

tování příspěvku použijte, prosím, pouze styly definované v šabloně (nevytvářejte
nové styly, ani existující nijak neupravujte).
Název příspěvku je vycentrovaný a napsaný tučně (styl papertitle). Jména autorů
jsou také vycentrovaná (styl author). Abstrakt zařaďte za adresy autorů (styl abstract). Označení Abstrakt je tučně bez odsazení. Za abstraktem následují 2 – 4 klíčová slova (styl keywords).
V záhlaví na sudých stranách uveďte název příspěvku. V záhlaví na lichých stranách, vyjma první strany, uveďte typ příspěvku – zvaná přednáška, výzkumný příspěvek, příspěvek o probíhajícím výzkumu, aplikační příspěvek, vizionářský příspěvek,
doktorandské symposium nebo projektový příspěvek. Zápatí neměňte.
Text musí mít jednoduché řádkování, font Times New Roman, velikost písmen je
10 bodů. Používejte, prosím, odsazení 0,5 cm na začátku odstavců (styl Normal).
Neodsazuje se pouze první odstavec, který následuje po nadpisu, obrázku, tabulce,
rovnici, seznamu či ukázce kódu.
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Kapitoly, sekce, vzorce, obrázky atd.

Číslování kapitol je 1, 2, … (styl heading1). Pro sekce používejte desetinné číslování
2.1, 2.2, … (styl heading2). Kapitoly třetí úrovně nečíslujte (styl heading3) a hlubší
členění nepoužívejte.
3.1

Vzorce, obrázky, rovnice a tabulky

Vzorce, obrázky, rovnice a tabulky by měly být vycentrovány. Pokud je zapotřebí
vzorec nebo rovnici označit, používejte číslování na pravé straně uzavřené
v závorkách, např.:
𝑛

(𝑥 + 𝑎)𝑛 = ∑

(𝑛𝑘)𝑥 𝑘 𝑎𝑛−𝑘

(1)

𝑘=0

Obrázky a tabulky musí být umístěny ve správném místě textu a musí být čitelné.
Mezi obrázkem či tabulkou a textem ponechte dostatečné místo (nejméně jeden volný
řádek). Popisek tabulky vložte nad tabulku (styl tablecaption).

Tab. 1. Příklad tabulky
Heading level

Example

Font size and style

Title (centered)

Lecture Notes

14 point, bold

1st-level

1 Introduction

12 point, bold

2.1 Printing Area
Run-in Heading in Bold. Text follows
Lowest Level Heading. Text follows

10 point, bold

heading

2nd-level heading
3rd-level

heading

4th-level heading

10 point, bold
10 point, italic

Zvaná přednáška / Výzkumný příspěvek / Příspěvek o probíhajícím výzkumu / Aplikační příspěvek / Vizionářský příspěvek / Doktorandské symposium / Projektový příspěvek
(ponechat relevantní typ příspěvku)

Popisek obrázku vložte pod obrázek (styl figurecaption).
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Obr. 1. Příklad obrázku

3.2

Odrážky a zdrojový kód

V rámci textu můžete používat:
 nečíslované odrážky (styl bulletitem)
─ nečíslované odrážky s pomlčkou (styl dashitem)
1. číslované odrážky (styl numitem)
Zároveň je v textu možné uvést ukázky zdrojového kódu (styl programmcode):
<conference>
<nazev>Data a znalosti 2017</nazev>
</conference>
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Číslování stránek

Nepoužívejte číslování stránek – konečné číslování doplní vydavatel sborníku. Vyhněte se odkazům přes čísla stránek.
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Závěr

Přejeme hodně úspěchů při přípravě vašeho příspěvku.
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Poděkování: Tento článek vznikl díky částečné podpoře projektů …
Annotation:
Guidelines for Authors of Papers Published in Proceedings of Data a znalosti 2017
The format required for the Data a znalosti 2017 conference proceedings is explained
briefly. Here we give the LNCS template. In order to enable the publisher to bring the
workshop proceedings into the uniform layout and style, authors are kindly requested
to follow the suggestions mentioned in this paper.
(Pokud je příspěvek v jiném jazyce než v angličtině, připojte prosím na závěr anglický název a anotaci příspěvku (cca 100-150 slov), shrnující základní teze.)

