
 

 POKYNY PRO AUTORY  

Časopis je rozdělen na recenzovanou a nerecenzovanou část. V recenzované části budou 

publikovány původní odborné články s tématy odpovídajícími tematickému zaměření časopisu. 

Každý článek v recenzované sekci bude recenzován dvěma odborníky.  

V nerecenzované části budou publikovány např. zprávy o chystaných konferencích nebo 

zprávy z absolvovaných konferencí, zprávy z pracovních cest, recenze na odborné publikace, 

zprávy z probíhajících projektů, apod. Tyto články nepůjdou do recenzních řízení.  

Rozsah  

 2 – 8 normostran, v případě většího rozsahu článku lze rozdělit na článek na 

pokračování  

 

Hlavička  

 název a podnázev – vše velkými písmeny, Times New Roman, velikost písma 16, 

tučně, mezery před 12b., za 12b., řádkování jednoduché, zarovnání vlevo; v 

českém a anglickém jazyce  

 autoři a spoluautoři – Times New Roman, velikost písma 12, tučně; jména autorů 

a adresy jejich pracovišť se uvádějí v plném znění, včetně e-mailových adres. Jsou-

li autoři z více pracovišť, provede se jejich přiřazení použitím horních indexů (např. 

Karel Škréta
a
,
a
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.)  

 abstrakt a klíčová slova v českém jazyce a v anglickém jazyce - stručná 

charakteristika obsahu článku (téma, řešený problém, cíl)  

 

Styly – vlastní text  

 typ písma – Times New Roman  

 velikost písma 12  

 zarovnání do bloku (vyjma citací)  

 řádkování jednoduché  

 odstavec – mezery před 6b., za 6b.  

 dílčí nadpisy - Times New Roman, velikost písma 14, tučně, mezery – před 6b., za 

6b.  

 



Náležitosti odborného textu  

 struktura odpovídající vědeckému článku – úvod do problematiky (souhrn), 

úvod, problém, materiál a použité metody, výsledky, diskuse, závěr; včetně 

číslovaných poznámek za textem a příslušenství  

 citace použitých zdrojů dle norem ČSN ISO 690 (Bibliografické citace: Obsah, 

forma a struktura) a ČSN ISO 690-2 (Informace a dokumentace – Bibliografické 

citace – Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich součásti)  

 popis tabulek uvést pod tabulkou  

 popis obrázků uvést pod obrázkem  

 

Příklad  

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST V PREVENCI RIZIK – ÚSKALÍ 

JEDNÉ PROFESNÍ KVALIFIKACE 
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PROFESSIONAL QUALIFICATION 

Irena Kuhnová1 

1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. kuhnova@vubp-praha.cz 

 

Abstrakt 

Na základě analýzy relevantních právních předpisů a známých skutečností je odborná způsobilost 

v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 309/2006 Sb. 

identifikována jako profesní kvalifikace pro výkon stejnojmenného povolání nebo pracovní 

činnosti. Samotná identifikace i závěry vyvozené z analýzy poukazují na nutnost přehodnocení 

současného přístupu kompetentních subjektů k profesním kvalifikacím pro oblast BOZP a na 

potřebu zajištění odpovídající informovanosti trhu práce i širší veřejnosti.  

Klíčová slova: prevence rizik, odborná způsobilost, povolání, pracovní činnost, kvalifikace, 

informační zdroje 

Abstract 

Based on the analysis of relevant legislation and the known facts, the professional 

qualification in risk prevention in the field of occupational safety and health under Act 

no. 309/2006 Coll. is identified as the professional qualification for the exercise of the 

same named profession or working activity. The actual identification and the conclusions 

drawn from the analysis point to a reassessment of the current approach of the competent 

bodies to professional qualifications in the OSH area and the need to ensure adequate awareness of 

the labor market and the wider public. 

Keywords: risk prevention, competence, profession, professional activity, qualification, 

information resources 
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Vlastní text  

Ve struktuře a členění odpovídající vědecké práci (abstrakt, úvod do problému, materiál a metody, 

diskuse, závěr, přehled použité literatury) s uvedenými citacemi v textu. 


