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TÉMA KONFERENCE SCI-PO 2020
Hlavním tématem letošního ročníku je internacionalizace vědní politiky a její mezinárodní
aspekty, které mohou být diskutovány v souvislosti s principy a dopady veřejné politiky VVI,
právním rámcem, ochranou duševního vlastnictví, komercializací výstupů VaV, transferem
znalostí a technologií, spoluprací výzkumné a aplikační sféry, managementem a řízením VaV,
hodnocením a dopady VVI či financováním. Vítané jsou příspěvky, které se buď přímo věnují
mezinárodní dimenzi a internacionalizaci české vědní politiky či porovnávají stav ve výše
uvedených oblastech v České republice se stavem v zahraničí.
PŘÍSPĚVKY ÚČASTNÍKŮ
Příspěvek je publikován ve formě odborného článku ve sborníku z konference.
Přednášející své příspěvky prezentují v odpolední části konference ve zkrácené formě (cca 15
až 20 minut včetně prostoru na dotazy s ohledem na celkový počet příspěvků).
Ve výjimečných případech lze prezentovat příspěvek a ve sborníku uveřejnit pouze stručný
abstrakt.
SBORNÍK KONFERENCE
Sborník bude vydán k datu konání konference. Má vlastní ISBN.
REDAKČNÍ RADA SBORNÍKU
Michal Pazour

TC AV ČR

Arnošt Veselý

CESES

Aleš Vlk

alevia / TERI

SCI-PO 2020
Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
1. 10. 2020, Praha
ODBORNÝ PŘÍSPĚVEK
Odborný příspěvek je psán česky a má rozsah 15 až 20 normostran (3500 až 5000 slov – 1800
znaků a cca 250 slov na stránku) včetně úvodní stránky a seznamu literatury a zdrojů.
Článek obsahuje následující části:




Úvodní strana: název článku, jméno a afiliace autora, abstrakt v češtině (maximálně
150 slov), abstrakt v angličtině (maximálně 150 slov) a seznam klíčových slov
(maximálně 6).
Vlastní článek
Seznam použité literatury a zdrojů

Vlastní článek je vhodné rozdělit do několika částí, přičemž musí obsahovat úvodní část včetně
navržených problematických oblastí nebo výzkumných otázek, na které bude autor odpovídat.
V úvodní části stručně shrňte, co je hlavním tématem celého příspěvku. Uveďte hlavní otázky,
na které budete v průběhu článku odpovídat, a ve stručnosti popište strukturu celého článku.
Celý vlastní text rozdělte do logických částí – doporučujeme tři až pět, které jsou přibližně
stejně dlouhé. Části textu už dále nečleňte, zachovejte nadpisy pouze první úrovně.
Článek by měl obsahovat závěry či diskusní část. V závěrečné části se pokuste shrnout celou
problematiku, formulovat odpovědi na otázky, které si kladete. Máte-li nějaká doporučení, tak
je uveďte právě v závěrečné části.

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY ODBORNÉHO ČLÁNKU
15. 3. 2020
31. 3. 2020
26. 4. 2020
24. 5. 2020
14. 6. 2020
19. 7. 2020
9. 8. 2020

Uzávěrka pro návrh příspěvků
Vyrozumění o přijetí / zamítnutí návrhu článku
Odevzdání první verze odborného článku
Zaslání připomínek redakční rady sborníku
Zapracování připomínek
Zaslání dalších připomínek redakční rady sborníku
Odevzdání finální verze odborného článku
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ÚPRAVA ČLÁNKU
Pro psaní článku použijte prosím vzorový soubor. Jednotlivé části textu nečíslujte.
Počet tabulek, grafů a obrázků omezte na minimum. V článku použijte maximálně 5 grafů
nebo tabulek. Grafy ani tabulky nečíslujte. Název grafu, tabulky či obrázku napište samostatně
nad ně. U tabulek či obrázků uvádějte zdroj, popřípadě uveďte zdroj: autor. Pakliže použijte
v textu tabulky, nevkládejte je do textu ve formě grafických obrázků zkopírovaných z jiných
zdrojů, tvořte je jako tabulky.

CITAČNÍ PRAVIDLA
Dodržujte striktně níže uvedená citační pravidla – tj. všechny materiály, které jakýmkoliv
způsobem využijete při psaní textu, řádně uvádějte v souladu s citačními pravidly. Autory a rok
publikace citovaných zdrojů uvádějte v kulatých závorkách (Čada 2014). Dbejte na správné
použití zdrojů – „doslovné citace uvádějte autorem, datem a stranou (Čada 2014: 24),
popřípadě s rozsahem stran (Čada 2014: 24–26). U článků s dvěma autory uvádějte
následujícím způsobem (Benneworth & Jongbloed 2010). U více než 2 autorů použijte
prvního autora a „et al.“.
Poznámky pod čarou používejte pouze pro vysvětlení či rozvedení textu či upřesnění, nikoliv
pro uvedení zdrojů.
Všechny citované texty uveďte v seznamu použité literatury a zdrojů. Seznam použité
literatury a zdrojů by neměl obsahovat zdroje, které nejsou použity v textu.
Používejte prosím následující způsob citací. Autory uvádějte v abecedním pořadí. U jednoho
autora jsou položky seřazeny od nejstarší po nejnovější.
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