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Obrázky jsou přijímány v elektronické podobě (TIFF nebo JPG, min. 600 dpi), všechny symboly 
v obrázcích musí být jasně rozeznatelné při tiskové velikosti a obrázky by měly být cca dvakrát 
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Rukopisy odpovídající výše uvedeným požadavkům budou podrobeny recenznímu řízení. O uve-
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