
Výzva k aktivní účasti 

 

Výbor SVL ČLS JEP vybízí všechny všeobecné praktické lékaře k aktivní účasti na IX. jarní 

interaktivní konferenci ve dnech 24.-26. dubna 2015. Podmínkou k aktivní účasti je zaslání 

abstrakta v termínu do 26. února 2015.  

Pozorně si prosím přečtěte níže uvedené instrukce k přípravě a zaslání abstrakt.  

Způsob zaslání abstrakt  
… jako příloha e-mailové zprávy. 

Abstrakta zaslaná poštou nebo faxem nebudou akceptována! 
Vaše abstraktum prosím zašlete na e-mail: abstrakta@target-md.com  

Zaslaná abstrakta by neměla být totožná s již dříve publikovanými sděleními na jiných 

domácích akcích.  

Důležitá data - uzávěrky  
Uzávěrka pro zaslání abstrakt 26. února 2015 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí abstrakt 13. března 2015 

Instrukce pro zaslání abstrakt  
•  autor zasílající abstraktum bude automaticky považován za prezentujícího autora a veškeré 

informace ohledně abstrakta budou zasílány na jeho e-mailovou adresu  

• nezapomeňte prosím označit, zda chcete svou práci publikovat jako orální, nebo posterovou 

prezentaci  

Instrukce - vzhled abstrakt  

• abstraktum by mělo být co nejvíce informativní  

• použijte písmo Times New Roman velikosti 11 bodů s jednoduchým řádkováním  

• zarovnejte text vlevo  

• obsah samotného abstrakta strukturujte do podnadpisů podle následujícího klíče: 

Cíle: Metody: Výsledky: Závěry: Literatura: 

• celé abstraktum (cca 250 - 300 slov), včetně názvu, autora(ů), institucí a vlastního textu 

musí obsadit prostor maximálně o rozměrech 18 cm x 13 cm. Výbor žádá autory, aby 

dodržovali předepsanou formální strukturu abstrakta. Abstrakta, ve kterých budou 

faktické, formální či obsahové chyby, budou vyřazena. 
• podnadpisy by měly být uvedeny tučně a odstavce by měly následovat hned za podnadpisem  

• důsledně si zkontrolujte jazyk textu – abstrakta budou přímo reprodukována bez jakýchkoli 

gramatických, nebo faktických oprav; zveřejnění proběhne přesně v té podobě, v jaké budou 

abstrakta obdržena  

Potvrzení o registraci abstraktu Autoři budou vyrozuměni o doručení 

abstrakta na adrese uvedené v abstraktu nejdéle do 5 pracovních dnů. V případě, že potvrzení 

v uvedeném termínu neobdržíte, kontaktujte nás prosím na e-mailu abstrakta@target-md.cz.  

Vyrozumění o přijetí abstrakta a forma prezentace  
Autoři budou o přijetí/nepřijetí abstrakta informováni nejpozději 13. března 2015. 

Prezentující autor se zavazuje zúčastnit se kongresu a prezentovat abstraktum v sekci a čase, 

který bude určen výborem SVL ČLS JEP.  

Pokud bude abstrakt přijat k prezentaci formou posteru, potom je nutno poster připravit na 

rozměr formátu A0 (841 × 1189 mm). 
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POKYNY A INSTRUKCE K VYTVOŘENÍ ABSTRAKTU: NAHRAĎTE 

TENTO MODELOVÝ PŘÍKLAD VLASTNÍM TEXTEM 

D. Novotný
1
, H. Vaverková

2 

1
Oddělení klinické biochemie, Universitní nemocnice Olomouc, Česká 

republika; 
2
3. interní klinika, Lékařská fakulta Palackého univerzity 

v Olomouci, Olomouc, Česká republika
 

 

Cíle: Účelem tohoto příkladu je pomoci Vám vytvořit čistý zhuštěný text 

s vysokou čtivostí. 

Metody: Text abstrakta by měl být napsán na počítači za použití nějakého 

textového editoru. Použitý font je Times New Roman o velikosti 11 bodů 

s nadpisem velkými písmeny. Poté co si ověříte, že vaše abstraktum (včetně 

nadpisu, jmen autorů a afiliací) nepřesahuje vymezený prostor, jej prosím 

uložte pod názvem vašeho abstrakta. 

Výsledky: Pokud uposlechnete následující instrukce, vytvoříte dobře vypadající 

abstraktum obsahující výsledky Vaší práce, jež bude možné prezentovat na 

kongrese. 

Závěr: Věřte nebo ne, po pečlivém výběru slovních prostředků, Vaše 

nejzajímavější výsledky a závěry mohou být prezentovány i na takto malém 

prostoru. Pokud nejste schopni nahradit text uvedený v tomto rámečku svým 

vlastním, použijte prázdný dokument a napište Váš text do prostoru 130 mm 

širokého a 180 mm vysokého. 

 

Literatura:  
1. Autor, Název publikace rok vydání: strana 

2. Autor, Název publikace rok vydání: strana 

Uveďte prosím maximálně 2 nejdůležitější odkazy na použitou literaturu. 

 

Podpořeno grantem Ministerstva zdravotnictví číslo NF/7492-3/2003. 

 

  

ŠABLONA PRO ZASLÁNÍ ABSTRAKT  

Používejte prosím písmo Times New 
Roman ve velikosti 11 bodů pro text 
celého abstrakta. 

Celý nadpis abstrakta napište  

TUČNĚ VELKÝMI PÍSMENY  

na začátek celé šablony. 

Pod nadpis napište jméno(a) 
autora(ů) a příslušnost k dané 
instituci(ím). Použijte prosím 
následující strukturu: 

 Pro jméno(a) autora(ů): iniciála 
křestního jména následovaná 
celým příjmením. Jednotlivá 
jména oddělujte čárkami. 

 Pro příslušnost k dané 
instituci(ím): Oddělení, Instituce, 
Město, Země. Jednotlivé instituce 
oddělujte středníky. Instituce 
napište kurzívou. 

Vynechte prosím jeden prázdný řádek 
předtím, než vložíte vlastní text 
abstrakta, který by měl používat 
normální proložení znaků a 
jednoduché řádkování. Použijte 
strukturované podnadpisy dle tohoto 
vzoru: 

 Cíle: 
 Metody: 
 Výsledky: 
 Závěr: 

Pokud to vaše práce vyžaduje, 
můžete samozřejmě do formuláře 
zahrnout i tabulky, obrázky, schémata 
nebo diagramy. Upozorňujeme Vás, 
že tyto budou během tiskového 
zpracování zmenšeny na přibližně 
70% původní velikosti a publikovány 
budou pouze pokud i po této úpravě 
stále dobře čitelné. 

Důležité upozornění: 

Rozměry formuláře jsou 130 mm x 
180 mm. Vaše abstraktum by nemělo 
tento rozměr přesáhnout. Během 
procesu přípravy pro tisk nebude 
zahrnut žádný obsah, který tyto 
rozměry přesáhne. Během 
zpracování také nebudou prováděny 
žádné gramatické, nebo faktické 
opravy a abstraktum bude vytištěno 
přesně v té podobě, v které bude 
obdrženo. 

 
PREFEROVANÁ FORMA 
PREZENTACE: 
POSTER – PŘEDNÁŠKA 
 
Jméno vkládajícího autora: 
 

E-mail vkládajícího autora: 
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