
Konference Albína Bráfa MÚVS ČVUT v Praze 2017 

Instrukce pro autory – akademické pracovníky ekonomicko-manažerských a 

interdisciplinárních doktorských a magisterských oborů vyučovaných na technických 

univerzitách a pro řídicí pracovníky z praxe. 

 Příspěvek akademických pracovníků, garantů oborů a studijních programů ekonomicko-
manažerského nebo interdisciplinárního oboru vysoké školy technického zaměření, by se měl 
soustředit zejména na inovativní témata ve výzkumu a výuce, zavádění nejnovějších poznatků 
výzkumu a praxe do výuky a na spolupráci mezi univerzitami a průmyslem. Vhodné je též zaměření 
na specifický profil absolventů tohoto typu a perspektivy jejich uplatnění. 

 Příspěvek vedoucích pracovníků podniků nebo profesních institucí by měl být zaměřen na 
strukturu a náplň studia, požadované (i perspektivní požadavky na) znalosti a dovednosti 
absolventa, tj. na profil absolventa ekonomicko-manažerského směru na technické univerzitě. 
Vhodné je také zaměření na projekty spolupráce mezi univerzitou a podnikem/institucí. 

 Příspěvek musí být vytvořen ve vzorovém dokumentu „Vzorový formát příspěvku“, s použitím 

písma Cambria, a jeho délka nesmí překročit 6 stran, včetně všech doplňujících informací. 

Příspěvek je nutné doručit v datovém formátu RTF, DOC či podobném, snadno editovatelném. Viz 

instrukce ke zpracování příspěvku. 

 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 2017. Podmínkou přijetí příspěvku a jeho zařazení do 

sborníku příspěvků z konference je závazek, že příspěvek bude na konferenci hlavním autorem 

prezentován. 

 Termín pro odevzdání příspěvku je nejpozději do 17. dubna 2017 na emailovou adresu: 

braf@muvs.cvut.cz. 

 

Kontakt: 

Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze 

Kolejní 2a | 160 00 Praha 6 

braf@muvs.cvut.cz | +420 224 353 165 |  

www.muvs.cvut.cz/Braf 
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