11. výroční studentské konference
bezpečnostního výzkumu
Pokyny pro zpracování písemných příspěvků pro sborník
Všichni vystupující na konferenci jsou zváni, aby své ústní příspěvky shrnuli do odborného
článku, který za předpokladu splnění níže uvedených instrukcí bude uveřejněn v elektronickém
sborníku s ISBN. Deadline pro odevzdání písemných textů do sborníku je totožný s datem
konání konference - 12.4.2019. Texty dodané později již do sborníku nebudou zahrnuty!
Organizátoři předpokládají, že odevzdané rukopisy nebyly zároveň odevzdány k publikaci
či posouzení v jiném sborníku či periodiku. Rukopisy přijímáme elektronickou formou, uložené
v textovém editoru MS Word. Zašlete je prosím elektronicky jako přílohu k e-mailu na obě
následující e-mailové adresy: o.bures@mup.cz a mmares@fss.muni.cz
Na první stránce uveďte v následujícím pořadí: 1) název příspěvku, 2) jméno autora, 3) úplnou
kontaktní adresu autora, 4) současnou institucionální afiliaci autora, 4) e-mail autora, 5) krátkou
(max. 3-4 řádky) informaci o autorovi a 6) stručný český i 7) anglický abstrakt článku (každý
max. 10-15 řádků).
Délka vlastního textu Vašeho příspěvku by neměla přesáhnout 20 normostran, minimum
je 15 normostran. Řádkování textu 1,5 a písmo Times New Roman velikost 12. Nadpisy
u jednotlivých kapitol pouze označte tučným písmem, dále však text nijak neformátujte ani
nezaměňujte fonty či styly písma. Do limitu 20 normostran se nepočítají poznámky pod čarou
ani seznam literatury, které jsou však samozřejmě povinnou součástí písemného příspěvku.
Způsoby citace:
Jako poznámky pod čarou (formou „endnotes“) mohou být na konci příspěvku uváděny jen
poznámky obsahové, naopak odkazy na literaturu musí být zahrnuty v textu příspěvku. Odkazy
musí být uvedeny v kulatých závorkách obsahujících příjmení autora, datum publikace
příspěvku, případně číslo strany za dvojtečkou, např. (Novák 2004: 344). Pokud je odkazováno
ke zdroji se třemi a více autory, uvede se odkaz v této formě: (Novák et al. 2003: 344).
V seznamu literatury se pak uvedou všechna jména. K odlišení různých publikací téhož autora
ze stejného roku se použijí malá písmena a, b, atd., např. (Novák 2003a: 344). Citované pasáže,
k nimž se odkazy vztahují, musí být uvedeny ve stejné podobě, v níž se objevují v původním
textu (tj. nezdůrazňují se kurzívou) a musí být ohraničeny uvozovkami. Pokud je citován
dokument, jehož autorem není fyzická osoba, uvede se její název na místě jména autora, např.
(Evropská komise 2000). Stejná pravidla platí pro dokumenty, které jsou k dispozici jen
v elektronické verzi na internetu. Pokud je odkazováno k internetové stránce, která má jasně
identifikovatelného autora, odkazuje se výše specifikovaným způsobem.
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V odpovědi, prosím, uvádějte naše číslo jednací.

Pokud autor specifikován není, na místě autora se objeví název organizace poskytující stránku
v rámci své webové prezentace, např. (Transparency International 2003).
Na závěr příspěvku je nutno uvést seznam použité literatury a dalších pramenů. Seznam
literatury musí být seřazen podle abecedy a každá položka musí obsahovat plnou informaci
o použitém zdroji. Následující vzory specifikují závazný způsob práce s prameny:
Monografie (jeden autor):
Příjmení, jméno. Rok. Název. Místo vydání: vydavatel.
Např. Novák, Josef. 1999. Politické organizace v Evropě. Praha: Nezávislé nakladatelství.
Monografie (dva autoři):
Příjmení, jméno a příjmení, jméno. Rok. Název. Místo vydání: vydavatel.
Např. Novák, Josef a Harfa, Pavel. 1999. Politické organizace v Evropě. Praha: Nezávislé
nakladatelství.
Editovaný svazek:
Příjmení, jméno, ed. Rok. Název. Místo vydání: vydavatel.
Např. Novák, Josef, ed. 1999. Politické organizace v Evropě. Praha: Nezávislé nakladatelství.
Příspěvek ve sborníku:
Příjmení, jméno. Rok. „Název příspěvku.“ In: Název sborníku. Ed. Jméno, příjmení editora.
Místo vydání: vydavatel, stránkování.
Např. Novák, Josef. 1999. „Nevládní organizace v Polsku.“ In: Zájmové skupiny v Evropě. Ed.
Klaus Winsch. Praha: Elefant, 54–70.
Příspěvek v odborném periodiku:
Příjmení, jméno. Rok. „Název příspěvku.“ Název periodika ročník, číslo, stránkování.
Např. Novák, Josef. 1999. „Nevládní organizace v Polsku.“ Politologický časopis 10, č. 4, 34–
60.
Dokument organizace:
Název organizace. Rok. Název dokumentu. Místo vydání: vydavatel.
Např. Evropská komise. 1998. Report on the Czech Republic. Brusel: EU Publishing.
Dokument organizace na internetu:
Název organizace. Rok. Název dokumentu. Místo vydání: vydavatel (internetová adresa).
Např. Evropská komise. 1998. Report on the Czech Republic. Brusel: EU Publishing
(http://www.eu.int/reports/cr).
S případnými dotazy se obracejte na výše uvedenou e-mailovou adresu.
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