
 

 

 

 

 

INSTRUKCE PRO PREZENTACI PŘEDNÁŠEK  

 

 

 

Prezentace aktivních účastníků musejí splňovat následující požadavky 

• Prezentace musí být připravena v programu Microsoft PowerPoint verze 2010 a novější. 

Podporovaný formát videosouborů je (.wmv). U ostatních formátů (.mpg, .avi) je třeba v 

dostatečném předstihu odzkoušet jejich funkčnost, aby se zabránilo případným potížím s 

jejich přehráváním při samotné prezentaci. 

• Nahrání prezentace: prezentaci nahrajte do 6. 1. 2019 v rámci svého profilu účastníka. 

Prezentaci můžete po nahrání dále upravovat. Daná verze slouží pro přípravu tlumočníků. 

Finální verzi si přineste s sebou na kolokvium na paměťovém disku USB, který odevzdáte 

technikovi v přednáškovém sále. 

• Předání prezentace: nejméně 2 hodiny před začátkem příslušného odpoledního bloku, u 

prezentací zařazených do ranního bloku je nutné předání den předem, případně se 

individuálně domluvit s organizátorem. 

• Délka prezentace bude upřesněna v podrobném programu a musí být dodržena. 

• Pro prezentaci je možné využít i vlastního počítače. V tomto případě je ale nutné 

vyzkoušet jeho funkčnost v místě konání kolokvia v přednáškovém sále den před 

samotnou přednáškou. 

• Autor má ve svém příspěvku povinnost uvést, že v souvislosti s tématem, vznikem 

a prezentací svého příspěvku není v konfliktu zájmů. Více informací – viz dokument 

níže:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

POKYNY PRO AUTORY / PROHLÁŠENÍ O STŘETU 

ZÁJMŮ 
 

Autor má ve svém příspěvku povinnost uvést, že v souvislosti s tématem, vznikem a prezentací 

tohoto příspěvku není ve střetu zájmů. Tzn., že autor musí zveřejnit jakékoliv finanční a osobní 

vztahy s ostatními lidmi nebo organizacemi, které by mohly mít vliv na jeho práci. Mezi 

příklady možného střetu zájmů patří zaměstnání, farmaceutické firmy, vlastnictví akcií, 

honoráře, placené znalecké výpovědi, patentové přihlášky/registrace a granty nebo jiné finanční 

prostředky. 

Prohlášení o střetu zájmů 

Prohlašuji, že v souvislosti s příspěvkem, jehož jsem autorem/spoluautorem, nejsem v žádném 

střetu zájmů. 

nebo 

Prohlášení o střetu zájmů 

Prohlašuji, že v souvislosti s příspěvkem, jehož jsem autorem/spoluautorem, jsem ve střetu 

zájmů s níže vypsanými společnostmi (za dvojtečku uveďte jejich názvy):  

Prezentovaný příspěvek 

Střet zájmů by měl být uveden na začátku prezentace. 

Poster 

Střet zájmů by měl být uveden ve spodní části. Autor by měl uvést prohlášení i v případě, kdy 

není ve střetu zájmů “Prohlašuji, že v souvislosti s příspěvkem, jehož jsem 

autorem/spoluautorem, nejsem v žádném střetu zájmů”. 


