CHARAKTERISTIKA ČASOPISU A POKYNY
AUTORŮM
1 CHARAKTERISTIKA ČASOPISU
Časopis Auspicia je nezávislým recenzovaným neimpaktovaným vědeckým časopisem
pro otázky společenských věd.
Je založen na 5 základních principech:
•

řádné a přísné recenzní řízení;

•

mezinárodnost;

•

otevřenost;

•

výběrovost;

•

kontinuální zvyšování kvality.

Je zaměřený zejména na oblast řízení, správy, administrativy (EU, státní správa
a samospráva), sekundárně i na další společenskovědní otázky.
Je vydáván dvanáctým rokem (od r. 2004) Vysokou školou evropských a regionálních studií
(VŠERS) v Českých

Budějovicích.

Vychází čtyřikrát ročně. Je již zavedeným

a renomovaným časopisem. Od 1. 1. 2008 je jeho šéfredaktorem PhDr. Jan Gregor, Ph.D.
V dosavadních 26 číslech bylo celkově otištěno cca 700 vědeckých článků a recenzí
k otázkám fungování státní správy a samosprávy, EU, bezpečnosti apod. Všechna dosavadní
čísla,

redakční

rada

a

další

informace

jsou

k

dispozici

na

webové

adrese

http://vsers.cz/?page_id=729.
Uveřejňuje původní vědecké a odborné práce s danou problematikou. V tomto smyslu
akceptuje pouze příspěvky, které nebyly dosud publikované a nejsou přijaty k publikování
v jiném časopise, o čemž autor předloží prohlášení.
Obsah časopisu je strukturován takto: nejprve příspěvky z oblasti veřejná správa, řízení,
administrativa, vč. sféry evropské integrace, dále z oboru bezpečnost. Tuto základní kostru
doplňují vybrané příspěvky z dalších humanitních oborů, jako např. jazykověda, historie,
sociální politika apod. Čtvrtou částí časopisu jsou recenze a konečně poslední součástí
je sekce varia, v níž se tisknou zprávy z konferencí, vědeckých a odborných akcí, anotace,
informativní texty, zmínky o jubileích vědeckých pracovníků apod.

Články lze publikovat v šesti jazycích (češtině, slovenštině, angličtině, němčině, ruštině
a polštině). U každého příspěvku musí být před jeho odesláním redakci dodržena jednotná
struktura a úprava textu (vizte níže pokyny pro autory). PŘI NERESPEKTOVÁNÍ
REDAKČNÍCH POKYNŮ K ÚPRAVĚ PŘÍSPĚVKŮ SE PŘÍSPĚVKY AUTORŮM VRACÍ
K DOPLNĚNÍ A ÚPRAVÁM. První i druhé korektury všech příspěvků provádí pracovníci
redakce, přičemž autoři i recenzenti mají příležitost se k nim vyjádřit (recenzenti navíc
k zohlednění případných doporučených úprav).
Všechny zaslané příspěvky jsou podrobeny nezávislému, oboustranně anonymnímu,
objektivnímu, tajnému, avšak současně pro možné ověření transparentnímu recenznímu
řízení. Vždy dva externí oponenti dostávají k posouzení bezejmenný text a vyplní recenzní
posudek. Oponenti tak neví, kdo je autorem textu (to se mohou dozvědět až po uveřejnění
tohoto textu v časopisu, pokud onen text poznají) a oficiálně o tom nejsou nikdy informováni.
Stejně tak se autor nedozví, kdo zpracoval posudek na jeho článek. Vybraný recenzent je vždy
nejen z jiného pracoviště, ale většinou i z jiného města (či ještě lépe – státu) než autor a sám
v časopise zpravidla nepublikuje. Recenzenti jsou odměňováni částkou 300,- Kč (ta se jim
na konci roku zasílá na BÚ po podpisu dohody o provedení práce), autoři článků autorským
výtiskem s jejich článkem. Takto profesionálně zabezpečované recenzní řízení odpovídá všem
parametrům kvalitních recenzovaných (ale i impaktovaných) časopisů.
2 POKYNY AUTORŮM
Příspěvky lze redakci zasílat v průběhu celého roku.
Data uzávěrek:
•
•
•
•

1. číslo – 1. 10.
2. číslo – 1. 1.
3. číslo – 1. 4.
4. číslo – 1. 7.

Data vydání čísel:
•
•
•
•

1. číslo – 1. 3.
2. číslo – 1. 6.
3. číslo – 1. 9.
4. číslo – 1. 12.
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Rukopisy zasílejte na adresu:
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., Žižkova 4/6, 370 01 České Budějovice,
e-mail: auspicia@vsers.eu, předmět: Auspicia, tel.: 00420 386 116 837.
Za výdaje spojené s uveřejněním vědeckého příspěvku v délce max. 8 normostran v sekcích
1.–3. hradí autor částku 1 600,- CZK (popř. částku zvýšenou o 200,- Kč za každou další
normostranu), nebo příslušnou částku v EUR dle aktuálního přepočtu, a to nejpozději
do uzávěrky příslušného čísla (tj. před recenzním řízením) převodem na účet vydavatele
(VŠERS) u Oberbank AG České Budějovice č. 7000012206/8040, IBAN: CZ83 8040 0000
0070 0001 2206, BIC: OBKL CZ2X (zahraniční plátci si poplatek za převod hradí sami),
nebo v hotovosti na ekonomickém oddělení VŠERS. Variabilním symbolem je IČO autorova
pracoviště a specifickým symbolem číselný kód 12342015. Do zprávy pro příjemce se uvede
jméno autora / autorů a pracoviště.
STRUKTURA PŘÍSPĚVKU
Představuje formální členění v souladu s konvencí pro vědecké sdělení. Autoři by se měli
držet šablony, k tomuto účelu speciálně předpřipravené, a do ní psát svůj článek. Tato šablona
je ke stažení na http://vsers.cz/?page_id=729.
Nadpis (název článku) v jazyce českém (slovenském, anglickém, německém, ruském
či polském) a anglickém – stručný, výstižný, poskytující jasnou informaci o obsahu článku
(do deseti slov). Použít velká písmena, začínat od levého okraje. Jako první se uvede název
práce v českém (slovenském, německém, ruském) jazyce, pak název práce v jazyce
anglickém.
Jméno autora (autorů) článku se uvádí bez titulů, v pořadí – jméno, příjmení, např. Josef
NOVÁK. Příjmení se v případě potřeby opatří indexem.
Abstrakt v českém (slovenském) jazyce. Jasně se stanoví cíl a metody výzkumu, stručný
popis pokusů, průzkumů, výsledky a závěry. Rozsah 100 až 200 slov, tj. cca 15–20 řádků
(Word – Panel nástrojů – Nástroje – Počet slov). Neopakuje se název článku, neuvádí se
všeobecně známá tvrzení.
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Klíčová slova v jazyce českém (slovenském) nemají přesáhnout 5 slov, řadí se
od obecnějších ke konkrétnějším, navzájem se oddělují pomlčkou.
Abstract nejprve v anglickém (německém, ruském) jazyce. Platí zde stejná pravidla jako
pro abstrakt v českém (slovenském) jazyce.
Key words – klíčová slova v angličtině (němčině, ruštině). Platí zde stejná pravidla jako
pro klíčová slova v češtině (slovenštině).
Úvod – obsahuje nejnutnější údaje k pochopení tématu, krátké zdůraznění, proč byla práce
uskutečněna, velmi stručně stav studované problematiky. Je možné uvést citace autorů
vztahující se k práci, zejména z posledních let. Doporučuje se vyhnout rozsáhlým historickým
přehledům.
Materiál a metodika – umožňuje zopakování popsaných postupů. Podrobný popis metodiky
se uvádí tehdy, je-li původní, jinak postačuje citovat autora metody a uvést případné
odchylky. Způsob získání podkladových dat se popisuje stručně.
Výsledky – zahrnují věcné, stručné vyjádření výsledků, zjištění, nálezů a pozorovaných jevů.
Vedle tabulek se doporučuje používat grafů. Graf nemá být kopií tabulky, má vyjadřovat nové
skutečnosti. Tabulky mají shrnovat výsledky statistického vyhodnocení (ne být přehledem
jednotlivých měření). Popis výsledků má být věcný, obsahovat pouze faktické nálezy, nikoliv
závěry a dedukce autora.
Diskuse – vyhodnocuje zjištěné výsledky, konfrontuje je s literárními údaji, zaujímá
stanoviska, diskutuje o možných nedostatcích. Srovnává je s dříve publikovanými údaji.
Vyžaduje-li to charakter práce, je možné popis výsledků a diskusi spojit do jedné stati
„Výsledky a diskuse“. Pokud to autoři považují za účelné, může být do příspěvku zařazen
závěr.
Závěr – zahrnuje základní informace o materiálu a metodice, stručně vystihuje nové
a podstatné znaky. Je nekritickým informačním výběrem významného obsahu příspěvku,
včetně statistických dat, nikoliv jen jeho pouhým popisem. Má být psaný celými větami
(ne heslovitě) a nemá překročit 10 řádků.
Podle uvážení autora je možné na tomto místě uvést poděkování spolupracovníkům.
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Použitá literatura a informační zdroje – se uvádí pouze ta, která byla skutečným
podkladem pro napsání příspěvku. Musí odpovídat současné platné normě.
Uvádění jednotlivých titulů v seznamu literatury – abecedně podle příjmení (prvního)
autora.
Uvedení publikace zahrnuje:
1. velkými písmeny příjmení autora /čárka, mezera/ iniciála křestního jména /tečka,
mezera/;
2. levá závorka, rok vydání, pravá závorka /dvojtečka, mezera/;
3. plný název kurzivou /tečka, mezera/;
4. místo vydání /dvojtečka, mezera/;
5. název vydavatele /tečka/.
Příklad uvedení publikace (monografie, učebnice atd.):
LATTIMORE, O. (1962): Inner Asian Frontiers of China. Boston: Beacon Press.
Uvedení článku z časopisu zahrnuje:
1. velkými písmeny příjmení autora /čárka, mezera/ iniciála křestního jména /tečka,
mezera/;
2. levá závorka, rok vydání, pravá závorka /dvojtečka, mezera/;
3. plný název článku /tečka, mezera/;
4. název časopisu kurzivou nebo jeho obvyklá zkratka /čárka, mezera/;
5. číslo ročníku /čárka, mezera/;
6. číslo sešitu /tečka, mezera/ + pořadové číslo /čárka, mezera/;
7. zkratka strany s tečkou („s.“ pro češtinu, „pp.“ pro angličtinu, „S.“ pro němčinu, „с.“
pro ruštinu apod.), /mezera/;
8. první a poslední strana citovaného článku (mezi nimi pomlčka, nikoli rozdělovník
(spojovník), bez mezer /tečka/).
Příklad uvedení článku z časopisu:
ŠTÍCHA, F. (1990): K syntakticko-sémantické konkurenci aktivních konstrukcí. Slovo
a slovesnost, 42, č. 3, s. 183–192.
Uvedení článku ze sborníku zahrnuje:
1. velkými písmeny příjmení autora /čárka, mezera/ iniciála křestního jména /tečka,
mezera/;
2. levá závorka, rok vydání, pravá závorka /dvojtečka, mezera/;
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3. plný název článku /tečka, mezera/;
4. „In“ /dvojtečka, mezera/;
5. editor/editoři sborníku + „(eds.)“ /čárka, mezera/;
6. název sborníku kurzivou /tečka, mezera/;
7. místo vydání /dvojtečka, mezera/;
8. název vydavatele /čárka, mezera/.
9. zkratka strany s tečkou („s.“ pro češtinu, „pp.“ pro angličtinu, „S.“ pro němčinu, „с.“
pro ruštinu apod.), /mezera/;
10. první a poslední strana citovaného článku (mezi nimi pomlčka, nikoli rozdělovník
(spojovník), bez mezer /tečka/).
Příklad uvedení článku ze sborníku / kolektivní monografie:
JANČÁK, P. (1997b): Mluva v severozápadočeském pohraničí. In: F. Daneš –
J. Bachmannová – S. Čmejrková – M. Krčmová (eds.), Český jazyk na přelomu tisíciletí.
Praha: Academia, s. 239–249.
Uvedení článku nebo jiného příspěvku v elektronickém seriálu:
Příklady:
VŠETEČKA, R. (2008): Český internet má rekord. Používá jej více než 6 milionů lidí.
[online]. Praha: iDNES [cit. 25. 5. 2008]. Dostupný z http://technet.idnes.cz/cesky-internetma-rekord-pouziva-jej-vice-nez-6-milionu-lidi-p4l/sw_internet.asp?c=A080226_105146_sw_internet_vse.
KUBROVÁ, R.: Nástroj online marketingu. Ikaros [online]. 1998, č. 6 [cit. 25. 5. 2008].
Dostupný z http://technet.idnes.cz.
Odkazy v textu na použitou literaturu a informační zdroje za textem, práce
s uvozovkami – vždy uvádíme iniciálu křestního jména před příjmením; odkaz na literaturu
za článkem se pak uvádí v textu článku v závorce kulaté (bezprostředně za příjmením
citovaného autora), nebo i hranaté (jen číslo, které se shoduje s pořadovým číslem příslušné
položky v seznamu literatury, řazené abecedně).
Příklady:
J. Novák (2008) zdůrazňuje, že… (u parafráze nemusí být uvedena strana)
J. Novák (2008: 135) zdůrazňuje, že „u přesné citace musí být uvedena strana“.
J. Novák (2008: 135) zdůrazňuje: „U přesné citace musí být uvedena strana.“
„U přesné citace musí být uvedena strana“ (Novák 2008: 135).
„U přesné citace,“ říká J. Novák (2008: 135), „musí být uvedena strana.“
N. F. Alefirenko (Алефиренко 2005: 35) отмечает, что «...».
…zejména program Erasmus Mundus [5].
Address (kontaktní adresa za článkem) – se uvádí jako poslední údaj v příspěvku.
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Obsahuje v tomto závazném pořadí:
1. řádka:
2. řádka:
3. řádka:
4. řádka:
5. řádka:
6. řádka:
7. řádka:

titul(y) + jméno + příjmení (+ titul(y));
katedra / ústav
fakulta
univerzita
ulice + č.p., PSČ+ město (přesná adresa pracoviště (příp. bydliště))
stát
e-mail

Například:
ADDRESS & ©
prof. Ing. Jan NOVÁK, CSc.
Ústav managementu
Provozně ekonomická fakulta
Mendelova univerzita
Zemědělská 1, 613 00 Brno
Czech Republic
novak@mendelu.cz
Nadpis u recenze uvádějte takto (vše tučně, Times New Roman, velikost 14):
1. křestní jméno autora /mezera/ velkými písmeny příjmení autora /dvojtečka, mezera/;
2. plný název recenzované práce kurzivou /tečka, mezera/;
3. místo vydání /dvojtečka, mezera/;
4. název vydavatele /čárka, mezera/;
5. rok vydání /čárka, mezera/;
6. počet stran / čárka, mezera/;
7. ISBN /tečka/.
Příklad psaní nadpisu u recenzí:

Patrik MITTER: Složená hybridní substantiva s prvním komponentem cizího
původu v současné češtině. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem, 2003, 190 s., ISBN 80-7044-554-8.
Kontaktní údaje autora za recenzí se uvádějí stejně jako v případě autora článku.
Jak uvádět svůj článek, otištěný v Auspiciích, v seznamech literatury?
Příklad:
NOVÁK, J. (2008): Současný vývoj českého hospodářství. Auspicia, 5, č. 1, s. 10–15.
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TECHNICKÁ ÚPRAVA RUKOPISU
Způsob záznamu:
Rozsah: max. 8 stran
Elektronická podoba: .doc(x) na e-mail redakce (viz výše)
Způsob psaní textu:
Velikost písma: 12 pt, řádkování 1,5, formát A4, okraje 2,5 cm
Neoddělovat odstavce mezerami, pouze klávesou Enter.
Nestránkovat.
Mezititulky neoddělovat mezerami.
Názvy kapitol a mezititulky psát minuskami /malými písmeny/.
Jména pište v plném znění.
Nadpisy či potřebu zvýraznění textu – nepodtrhávejte.
Fotografie, ilustrace, loga (v časopise otištěny černobíle):
Na fotografii musí být v textu odvolávka.
Tabulky (v časopise otištěny černobíle):
Na tabulku musí být v textu odvolávka.
Závěrečné upozornění:
Autor odpovídá za jazykovou a gramatickou správnost textu. Redakce podrobuje rukopisy
recenzím dle vlastního uvážení. Rukopisy, jejichž úprava nesplňuje uvedené požadavky nebo
jsou v rozporu s etickými zásadami pro publikování, nebudou přijaty.
Sestavil Jan Gregor.
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