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Instrukce pro autory

Hlavním autorem původního, dříve nepublikovaného příspěvku, je student doktorského studia 

nebo student akreditovaného oboru vysoké školy.

Termín pro odevzdání příspěvku je 15. dubna 2016 na emailovou adresu: hana.matousu@cvut.cz.

Příspěvek musí být vytvořen ve vzorovém dokumentu „Vzorový formát příspěvku“ a jeho délka 

nesmí překročit 6 stran včetně všech doplňujících informací. Příspěvek je nutné doručit v datovém 

formátu RTF, DOC či podobném, snadno editovatelném.

Tabulky a grafy nechť jsou oproštěny od nefunkčních grafických efektů. Dvourozměrná data 

prezentujte v dvourozměrných grafech. 

Citace v příspěvku musí sledovat styl APA (www.apastyle.org/). Pro tvorbu citací je možné využít 

aplikaci: www.citationmachine.net/apa .

Každý předložený příspěvek prochází recenzním řízením. Na základě výsledku recenzního řízení 

je příspěvek na konferenci přijat, nebo je odmítnut.  Výsledek recenzního řízení neumožňuje 

přepracování předloženého příspěvku. Výsledek recenzního řízení bude oznámen prostřednictvím 

emailové komunikace do konce dubna 2016.

Každý přijatý příspěvek bude publikován ve sborníku příspěvků z konference a musí být 

na konferenci hlavním autorem prezentován.

Kontakt:

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze 

Kolejní 2a | 160 00  Praha 6

jan.vlachy@cvut.cz | +420 224 353 165 | +773 759 546

www.muvs.cvut.cz/Braf

hana.matousu@cvut.cz | +420  224 353 164 | +733 625 884
0

5

25

75

95

100



Konference Albína Bráfa
18 | 5 | 2016   ČVUT v Praze 
Masarykův ústav vyšších studií

Kontakt:

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze 

Kolejní 2a | 160 00  Praha 6

jan.vlachy@cvut.cz | +420 224 353 165 | +773 759 546

www.muvs.cvut.cz/Braf

0

5

25

75

95

100



Vážený pane profesore,

s potěšením si Vám dovoluji oznámit, že 18. května 2016 se na půdě Českého vysokého technického 

v Praze uskuteční první ročník studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa.

Konference je určena pro doktorandy a vynikající pregraduální studenty ekonomicko-manažerských 

oborů na českých technických univerzitách. Vzhledem k odbornému profilu Vašeho pracoviště 

předpokládám, že by tato informace mohla být zajímavá i pro některé z Vašich studentů a jejich 

školitele.

Dovoluji si proto přiložit pozvánku na konferenci, spolu se vzorovým formátem a instrukcemi pro 

zpracování příspěvku do recenzovaného konferenčního sborníku. Velmi rádi se na konferenci 

setkáme s Vašimi studenty, ale samozřejmě i jejich školiteli a dalšími zájemci z Vaší fakulty.

doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.

předseda organizačního výboru konference
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Vážený pane docente,

s potěšením si Vám dovoluji oznámit, že 18. května 2016 se na půdě Českého vysokého technického 

v Praze uskuteční první ročník studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa.

Konference je určena pro doktorandy a vynikající pregraduální studenty ekonomicko-manažerských 

oborů na českých technických univerzitách. Vzhledem k odbornému profilu Vašeho pracoviště 

předpokládám, že by tato informace mohla být zajímavá i pro některé z Vašich studentů a jejich 

školitele.

Dovoluji si proto přiložit pozvánku na konferenci, spolu se vzorovým formátem a instrukcemi pro 

zpracování příspěvku do recenzovaného konferenčního sborníku. Velmi rádi se na konferenci 

setkáme s Vašimi studenty, ale samozřejmě i jejich školiteli a dalšími zájemci z Vaší fakulty.

doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.

předseda organizačního výboru konference
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Vážený pane doktore,

s potěšením si Vám dovoluji oznámit, že 18. května 2016 se na půdě Českého vysokého technického 

v Praze uskuteční první ročník studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa.

Konference je určena pro doktorandy a vynikající pregraduální studenty ekonomicko-manažerských 

oborů na českých technických univerzitách. Vzhledem k odbornému profilu Vašeho pracoviště 

předpokládám, že by tato informace mohla být zajímavá i pro některé z Vašich studentů a jejich 

školitele.

Dovoluji si proto přiložit pozvánku na konferenci, spolu se vzorovým formátem a instrukcemi pro 

zpracování příspěvku do recenzovaného konferenčního sborníku. Velmi rádi se na konferenci 

setkáme s Vašimi studenty, ale samozřejmě i jejich školiteli a dalšími zájemci z Vaší fakulty.

doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.

předseda organizačního výboru konference
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Vážený pane rektore.

s potěšením si Vám dovoluji oznámit, že 18. května 2016 se na půdě Českého vysokého technického 

v Praze uskuteční první ročník studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa.

Konference je určena pro doktorandy a vynikající pregraduální studenty ekonomicko-manažerských 

oborů na českých technických univerzitách. Vzhledem k odbornému profilu Vašeho pracoviště 

předpokládám, že by tato informace mohla být zajímavá i pro některé z Vašich studentů a jejich 

školitele.

Dovoluji si proto přiložit pozvánku na konferenci, spolu se vzorovým formátem a instrukcemi pro 

zpracování příspěvku do recenzovaného konferenčního sborníku. Velmi rádi se na konferenci 

setkáme s Vašimi studenty, ale samozřejmě i jejich školiteli a dalšími zájemci z Vaší fakulty.

doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.

předseda organizačního výboru konference
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Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze 
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Vážený pane děkane,

s potěšením si Vám dovoluji oznámit, že 18. května 2016 se na půdě Českého vysokého technického 

v Praze uskuteční první ročník studentské vědecké konference k poctě Albína Bráfa.

Konference je určena pro doktorandy a vynikající pregraduální studenty ekonomicko-manažerských 

oborů na českých technických univerzitách. Vzhledem k odbornému profilu Vašeho pracoviště 

předpokládám, že by tato informace mohla být zajímavá i pro některé z Vašich studentů a jejich 

školitele.

Dovoluji si proto přiložit pozvánku na konferenci, spolu se vzorovým formátem a instrukcemi pro 

zpracování příspěvku do recenzovaného konferenčního sborníku. Velmi rádi se na konferenci 

setkáme s Vašimi studenty, ale samozřejmě i jejich školiteli a dalšími zájemci z Vaší fakulty.

doc. Ing. Jan Vlachý, Ph.D.

předseda organizačního výboru konference

Kontakt:

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze 
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