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Podmínky účasti
Splnit níže uvedené nejpozději do 30. září 2008.
1. Vyplnit závaznou přihlášku
● Zaslat on-line přihlášku dostupnou na adrese: www.upce.cz/soc-pol.html
2. Zaslat příspěvek na e-mail: radka.starkova@upce.cz
3. Uhradit konferenční poplatek Kč 800,- na účet Komerční banky Pardubice
● Účet č. 37030561/0100, variabilní symbol 4103048004 zpráva pro příjemce: příjmení
účastníka(ů).
● IČ Univerzita Pardubice: 00216275
Konferenční poplatek je nevratný, ale lze vyslat náhradní osobu. Zahrnuje vložné,
občerstvení, recenzovaný sborník z konference a DPH 19%. Účastníci konference mohou
přihlásit svá vystoupení v závazné přihlášce. Prezentace příspěvků se předpokládá
v rozsahu max. 10 - 15 minut na jeden příspěvek. Programový výbor vybere z podkladů
zájemců příspěvky pro aktivní prezentaci na místě. Jednací jazyk: český, slovenský, anglický.

Pokyny pro přispěvatele
Max. rozsah příspěvků 5 stran A4.
NÁZEV PŘÍSPĚVKU (velké, velikost 14, tučně, vystředit)
Jméno příjmení (velikost 12, bez titulů)
Pracoviště autora (velikost 12)
Abstrakt / Abstract
Česky
Anglicky
Klíčová slova
Key words
Velikost 12, kurzívou
Max. 200 slov
Názvy kapitol tučně, velikost 12, zarovnání ke kraji, nestránkovat. Příspěvek psát v MS
Word. Příspěvky mohou být psány v jazyce českém, slovenském, anglickém, německém
nebo francouzském. Za nadpisem a odstavci mezera 6. Všechny okraje nastaveny na 2,5,
záhlaví, zápatí na 1,25. Odsazení odstavce 5.
Písmo Times New Roman CE. Řádkování jednoduché. Zarovnání do bloku.
Tabulky a obrázky mohou být přímo v textu nebo jako přílohy.
Číslování tabulek – nad tabulkou (Tab. 1: Text – od kraje) – důsledně dodržujte. Číslování
obrázků – pod obrázkem (Obr.1: Text - uprostřed) – důsledně dodržujte.
Prosíme nezaměňovat číslo 0 a písmeno O.
Sborník je tištěn černobíle, proto je třeba přizpůsobit volbu obrázků.
Odkaz na literaturu je v textu uveden příjmením autora z velkých písmen a rokem vydání
v hranatých závorkách nebo číslem v hranatých závorkách.

Literatura
● Do seznamu smí být zařazeny jen práce citované v textu. Na práce v seznamu
literatury musí být v textu odkaz.
●

Publikace v seznamu číslovat a seřadit v abecedním pořadí autorů.

●

Velikost písma 10.

●

Jednotlivé prvky citace se uvádějí v pořadí: Příjmení autora mezera první písmeno
jména tečka mezera název článku tečka název časopisu tečka ročník podtrženě čárka
číslo časopisu čárka stránky (s. 25-31) ISSN.

●

u publikací - místo vydání, nakladatel, rok vydání, počet stran (155 s.) ISBN.

●

Je-li v seznamu více publikací od jednoho autora, musí být uvedeny v pořadí podle
data vydání.

●

Je-li u jednoho díla uvedeno více autorů, uvádějí se maximálně tři. Vynechá-li se jedno
nebo více jmen, připojuje se za poslední uváděné jméno zkratka ”et.al” nebo její český
ekvivalent ”aj,”.

●

Je-li v seznamu uveden článek z časopisu nebo jiného dokumentu musí být zdrojový
dokument odlišen typograficky, interpunkcí a slovem ”In”. Údaje se doplní ročníkem,
číslem (před číslo se uvádí zkratka ”č.”), první a poslední citovanou stranou a před
první stránkou zkratkou ”s”.

Odkazy na literaturu v textu v hranatých závorkách musí být uvedeny na konci
příspěvku a musí respektovat normu ISO 690.
Nezapomeňte uvést kontaktní adresu na konci příspěvku:
Kontaktní adresa:
Jméno a příjmení s tituly
Přesná adresa pracoviště včetně PSČ
E-mail
Telefonní spojení
Příspěvky, které nebudou odpovídat uvedeným pokynům budou autorům
vráceny k přepracování.
Příspěvky budou postoupeny k recenzi.
Veškeré důležité informace budou pravidelně doplňovány na webových stránkách
konference http://www.upce.cz/fakulty/fes/fes-vc/fes-vc-akce-konference/fes-aosp-2008/
nebo je lze získat u:
Mgr. Nela Dosedělová, tel.: 466 036 072, e-mail: nela.dosedelova@upce.cz
Ing. Radka Stárková, tel.: 466 036 013, e-mail: radka.starkova@upce.cz
Informace o průběhu konference Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe v roce
2007: http://www.upce.cz/fakulty/fes/fes-vc/fes-vc-akce-konference/fes-socpol/

