Vážení kolegové, kolegyně,
Rádi bychom Vás informovali, že na webových stránkách http://www.dro2021.online nyní v sekci
„Časový rozvrh“ najdete program letošních XLII. Dnů radiační ochrany. Vaše příspěvky a jejich časové
zařazení také můžete dohledat přes záložku Má konference nebo přes seznamy autorů a příspěvků.
Připomínáme, že registrovat na konferenci je možné do 31. října – budeme rádi, pozvete-li i své
kolegy.
Po zahájení konference v pondělí 8. listopadu v 9:00 h následuje odborný program jednotlivých sekcí.
Každá sekce je uvedena zvanou přednáškou odborníků nejen z Čech a Slovenka, ale také Bulharska,
Chorvatska a Německa. Mimo klasické přednášky jsou v programu zařazeny miniprezentace, pro
tento rok nahrazující klasické postery, volitelně doplněné dalšími materiály.
Celý týden se budeme potkávat pomocí platformy Zoom. Kvalitu řešení a přenosů ověřili kolegové na
řádově větší konferenci ICHEP 2020, konečný zážitek ale bude záležet na Vás jako přednášejících a
diskutujících. Připojení bude každý den pro účastníky otevřeno od 8:40.
Abychom si nejenom měli co říct, ale také se vzájemně dobře slyšeli a viděli, prosíme:
• Ověřte si, že budete mít k dispozici potřebné technické vybavení, mimo připojení k Internetu
a Zoom klienta zejména webkameru a sluchátka s mikrofonem.
• V týdnu před konferencí si na nás udělejte čas ve středu či čtvrtek, společně vyzkoušíme
připojení do konference a průběh krátké prezentace a miniprezentací. Prezentaci připravíme
tentokrát my. Abychom se nepotkali všichni naráz, v příštím informačním e-mailu Vám
pošleme link pro rezervaci časového bloku a podrobnosti k připojení.
Pro prezentující:
• Přednášky: Pro každou přednášku je vyhrazeno 12 minut plus 3 minuty na diskusi.
Přednášku ve formátu Powerpoint (PPTX) nebo Adobe PDF Vás poprosíme nahrát den
předem, nejpozději v poledne, aby je technická podpora měla čas připravit pro promítání.
Pokyny, jak prezentaci nahrát, také pošleme v příštím informačním e-mailu.
• Miniprezentace: Pro každou miniprezentaci jsou vyhrazeny 3 minuty a jeden snímek (formát
16:9, PPTX nebo Adobe PDF). Miniprezentace posouvá vedoucí sekce a budeme je od Vás
chtít nejpozději den předem v poledne, abychom je stihli sloučit do jedné a bylo možné
plynule mezi miniprezentacemi přecházet. Po bloku miniprezentací vždy bude čas na diskusi;
podle počtu miniprezentací připravíme podle potřeby více „místností” tak, aby pro každého
bylo dost prostoru.
Verze přednášek a miniprezentací, které nám poskytnete pro promítnutí, budou po proběhnuvší
sekci smazány.
Pomocí Indico můžete ale už teď nahrávat k Vašim příspěvkům PDF verze přednášek i miniprezentací
pro zveřejnění kolegům. Po přihlášení do Indico je třeba vybrat z nabídky vlevo Má konference/Mé
příspěvky, část Materiály k příspěvku.
Podrobné návody od 1. listopadu najdete na stránce konference v sekci „Praktické informace“ a
zároveň Vám novinky zašleme i elektronickou poštou.
Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailu dro@dro2021.online a od 3. listopadu i
telefonicky.

Těšíme se na viděnou při zkouškách spojení,
Za programový výbor,
Marie Davídková, Iveta Smetanová
Za organizační výbor,
Václav Štěpán, Ján Kubančák, Lenka Thinová a Silvia Dulanská

