
 
 

 

KATEDRA VOJENSKÉHO UMĚNÍ 

Fakulty vojenského leadershipu 

Univerzity obrany 

 

si Vás dovoluje pozvat na druhý ročník mezinárodní vědecké konference 

 

OZBROJENÉ SÍLY A ČESKOSLOVENSKÝ STÁT 

 

Konference se uskuteční ve dnech    16. – 17. června 2020 

na Klubu Univerzity obrany v Brně, Šumavská 2. 

 

Tematické okruhy 

Ozbrojené sílya bezpečnostní složky v boji za československou suverenitu 1914–1945 

Ozbrojené síly a bezpečnostní složky v politickém systému 1945–2020 

Československé a české ozbrojené síly v mezinárodních vazbách1914–2020 

„Kulatá výročí“ československých vojenských dějin 

Vojenská věda a vojenské umění v Československu 

Soudobé otázky vojenského umění 
 

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština, angličtina, němčina a polština. 

 

Kontakt a informace 

PhDr. Milan VYHLÍDAL, Ph.D. 

milan.vyhlidal@unob.cz    +420 973 443 864  

 

Termíny 

Pro zaslání přihlášky na konferenci a anotace příspěvku  30. března 2020. 

Pro zaslání příspěvku do kolektivní monografie    30. srpna 2020. 

 

 



 
 

Organizační náležitosti 

Organizační výbor 
Předseda: PhDr. Milan VYHLÍDAL, Ph.D.; členové: Mgr. Aleš BINAR, Ph.D.; prof. PhDr. František 
HANZLÍK, CSc.; mjr. JUDr. PhDr. Stanislav POLNAR, Ph.D. et Ph.D.; pplk. Ing. Jaroslav STANĚK. 
 
Vědecká komise 
Předseda: PhDr. Milan VYHLÍDAL, Ph.D. (UO v Brně); členové: PhDr. Vladimír ČERNÝ, Ph.D. (FSS 
MU); PhDr. Pavel KREISINGER, Ph.D. (FF UP v Olomouci); Mgr. Matej MEDVECKÝ, PhD. (VHÚ 
v Bratislavě); Mgr. Jiří NĚMEC, Ph.D. (FF MU); plk. gšt. doc. Ing. Ivo PIKNER, Ph.D. (UO v Brně). 

 
Pro účast na konferenci se nevyžaduje konferenční poplatek. 

 
Pokyny pro autory příspěvků 
Délka příspěvku ať činí maximálně 25 normostran (cca 45 000 znaků včetně mezer). 
Rukopisy zasílejte elektronicky ve formátu MS Word na adresu kontaktní osoby 
(milan.vyhlidal@unob.cz); obsahuje-li text obrázky, zasílejte samostatně ve formátu jpeg; obsahuje-li 
text tabulky, ty vyveďte pomocí funkce vložit tabulku. 
Písmo Times New Roman, velikost 12 bodů. 
Řádkování jeden a půl. 
Odsazení od okraje stránky formátu A4 ať činí 2,5 cm. 

Struktura příspěvku 
Název 
Jméno autora 
Anotace v anglickém jazyce 
Klíčová slova v anglickém jazyce 
Vlastní text (úvod, stať, závěr…) 
Resumé v anglickém jazyce 
Informace o autorovi: v rozsahu do pěti vět v podobě Jméno, příjmení, tituly (rok narození), 
volný text. 

Poznámkový aparát 
Poznámkový aparát vkládejte formou průběžně číslovaných, na konci každé stránky 
vložených poznámek. 
Citační úzus: 

První výskyt: 
Monografie: 

Jméno PŘÍJMENÍ – Jméno PŘÍJMENÍ, Název monografie. Podtitul. 
Nakladatel, místo vydání rok vydání, s. (číslo). 

Studie ve sborníku: 
Název sborníku. (Edd.) Jméno PŘÍJMENÍ – Jméno PŘÍJMENÍ. 
Nakladatel, místo vydání rok vydání, s. (číslo). 

Studie v periodiku: 
Jméno PŘÍJMENÍ, Název studie. Název periodika rok vydání, č. 
(číslo), s. (číslo). 

Opakování citace: 
J(méno). PŘÍJMENÍ, Zkrácený název, s. (číslo). 



 

Přihláška na mezinárodní vědeckou konferenci 
(Application form for international scientific conference) 

 

Jméno, příjmení, titul(y) 
(First name, surname, title/s/)  

Instituce 
(Institution)  

E-mail 
(E-Mail)  

Telefon 
(Phone)  

Název příspěvku v původním jazyce 
(Titel of paper in original language)  

Název příspěvku v anglickém jazyce 
(Titel of paper in English language)  

Anotace v původním jazyce 
(Anotation in original language)  

Anotace v anglickém jazyce 
(Anotation in English language)  



 

Doprava 
(Commuting) 

Pořadatele konference dále zajišťuji dopravu, po městě Brně (včetně např. letiště 
Brno-Tuřany), a to z místa příjezdu do místa konání akce (a zpět). Uveďte, prosím, 
máte-li zájem o využití dopravy při příjezdu/odjezdu v těchto termínech. 
(Organizers of conference also arrange commuting in Brno /incl. e.g. airport Brno-Tuřany/, from place of arrival to place 
of conference and back. Please, let us know if you are interested to use commuting when arriving/leaving in following terms. 

 

Termín(Term) Ano (Yes) 

16. červen 
(June 16th)  

17. červen 
(June 17th)  

Ještě nevím (upřesním do 30. dubna) 
(Do not know yet /will specify till April 30th)  

 

 

 


