
 

POKYNY PRO AUTORY 

 

Instrukce pro prezentaci přednášky 

Prezentace aktivních účastníků musí splňovat následující požadavky: 

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

rovaný 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.  

• Finální verzi své přednášky přineste s sebou na kongres na paměťovém disku USB, který ode-

vzdejte technikovi v přednáškovém sále nejméně 30 minut před začátkem příslušného bloku. 

Technik se již postará o spuštění Vaší prezentace ve správný čas. 

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

svého příspěvku není v konfliktu zájmů. Více informací viz níže.  

 

Instrukce pro prezentaci posteru  

• Svůj abstrakt do Posterové sekce můžete přihlásit do 15. 4. 2023 na emailu 

registrace@cggkongres.cz. 

• Postery se mohou týkat i jiných témat než tomu, které je vyhlášeno jako hlavní pro tento ročník 

kongresu. 

• Na kongresu proběhne soutěž o nejlepší poster. Podmínkou pro účast v soutěži je občanství a 

rezidentura  v České republice. 

 

• Posterová sekce se bude konat ve foyer kongresového centra Aldis v 1. patře. 

 

• Poster přineste ve středu 26. 4. 2023 v 9:00–10:30 a připevněte jej na stojan s číslem podle 

seznamu posterů, který bude umístěn na jednom ze stojanů. 

• Po skončení kongresu 27. 4. 2023 v 16:30 hodin si svůj poster na stejném místě opět vyzvedněte. 

• Pořadatel a organizátor v průběhu kongresu neručí za vystavený poster ani za jeho obal odložený 

v blízkosti stojanů či kdekoliv jinde v kongresovém centru. 

na svém posteru nezapomeňte uvést: 



 

• název – velkými písmeny, tučně; 

• autory a spoluautory – velkými písmeny, jména bez titulů; 

• pracoviště autora a spoluautorů – malými písmeny; 

• strukturovaný text – úvod, cíl, metodika, výsledky, závěr; neuvádějte použitou literaturu  

• e-mail autora; 

• maximální možný rozměr posteru je formát A0 na výšku. 

 

Prohlášení o střetu zájmů 

Autor má povinnost uvést, že v souvislosti s tématem, vznikem a prezentací svého příspěvku není 

ve střetu zájmů: musí zveřejnit jakékoliv finanční a osobní vztahy s ostatními lidmi nebo organi-

zacemi, které by mohly na jeho práci mít vliv, např. zaměstnání, farmaceutické firmy, vlastnictví 

akcií, honoráře, placené znalecké výpovědi, patentové přihlášky/registrace a granty nebo jiné fi-

nanční prostředky.  

 

Příklad formulace pro přednášku (uvést na začátku): 

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):  

 

Formulace prohlášení pro poster (uvést ve spodní části): Prohlašuji, že v souvislosti s příspěvkem, 

jehož jsem autorem/spoluautorem, nejsem v žádném střetu zájmů. 

 

 

Více informací na www.cggkongres.cz. 

 


