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IRICoN 2020
1. Příspěvky budou přijímány výhradně v anglickém jazyce v rozsahu minimálně 4 strany, max. 11
stran formátu A4. Sborník vyjde elektronicky v nakladatelství ČVUT jako samostatné číslo
časopisu Acta Polytechnica CTU Proceedings s přiděleným ISBN.
2. Autoři použijí pro vytváření příspěvků přednostně šablonu pro LaTeX nebo vytvoří příspěvky
ve formátu MS Word způsobem uvedeným v pokynech pro autory (Author Guidelines), které
vydalo nakladatelství periodika Acta Polytechnica CTU Proceedings. Šablona i pokyny pro
autory jsou k dispozici na webových stránkách Acta Polytechnica
https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/about/submissions#authorGuidelines
nebo na webových stránkách konference
http://konferenceiricon20.fd.cvut.cz
Informace v pokynech o DOI se týkají redakce časopisu, pro autory příspěvků jsou irelevantní.
3. Do 31. 8. 2020 autoři dodají první verzi příspěvku v šabloně LaTeXu nebo MS Wordu pro
recenzní řízení elektronicky e-mailem, na adresu konferenceiricon20@fd.cvut.cz. Za správnost
anglického textu odpovídá autor (autoři). Autor (autoři) zašle společně s první verzí příspěvku
vyplněný registrační formulář, který je ke stažení na webových stránkách konference.
4. Do 31. 8. 2020 autoři dodají 2stránkový abstrakt ve formátu A4, který bude zařazen do
„Proceedings of Abstracts“ konference rovněž v nakladatelství ČVUT a bude poskytnut při
registraci všem přihlášeným účastníkům. Na první straně bude uveden název příspěvku, pak
bude následovat jméno autora (autorů) a zkrácený název zaměstnání. Vzhledem k tomu, že
sborník abstraktů bude zmenšen na velikost A5, je vhodné použít velikost písma 12.
5. Po oznámení o přijetí dodají autoři finální verzi svého příspěvku na tutéž elektronickou adresu
spolu s potřebnými soubory pro sazbu (obrázky, grafy apod. vložené v článku a také jako
samostatné soubory ve formátu .jpg, .pdf, .eps v dostatečné velikosti a rozlišení 300 dpi).
6. První autor každého příspěvku podepisuje prohlášení o původnosti příspěvku (Content
Verification form), které je také k dispozici v pokynech pro autory na webovských stránkách
časopisu https://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ap/about/submissions#authorGuidelines.
Sken podepsaného dokumentu zašle první autor příspěvku společně s finální verzí. Prohlášení
je povinnou přílohou příspěvku.
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