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ACTA VŠFS - Ekonomické studie a analýzy je recenzovaný vědecký časopis, jehož 

posláním je zveřejňovat výsledky vědeckovýzkumné práce v ekonomických oborech. 

Jako vědecké statě vycházející z vlastního výzkumu nebo přehledové vědecké statě 

budou uveřejňovány původní texty, dosud nepublikované, odrážející stav bádání v této 

oblasti, splňující metodologické a normativní zásady vědeckých příspěvků. Vydavatel 

tím otevírá prostor k prezentování výsledků výzkumu širokému okruhu domácích i 

zahraničních autorů. 

 

Téma a obsah příspěvků posuzuje redakční vědecká rada a o jejich konečném zařazení 

rozhoduje šéfredaktor. Statě jsou uveřejněny výhradně na základě výsledků nezávislého 

recenzního řízení, přičemž do konečné verze statí jsou připomínky recenzentů zapracovány.  

 

Autor předložením příspěvku vydavateli bezplatně poskytuje právo k publikování v tištěné i 

elektronické formě. Zároveň stvrzuje, že příspěvek vytvořil vlastní tvůrčí činností, neexistují 

k němu autorská práva třetích osob a že jde o původní, doposud nepublikovaný text.  

 

Příspěvek musí mít charakter vědecké práce s obvyklou strukturou, tj. (nejčastěji) cíl 

stanovený v Úvodu, dosavadní (literární) přehled problematiky, použité metody, rozbor 

problémů, výsledky a diskuse výsledků.  

 

Každý zaslaný příspěvek musí splňovat následující formální náležitosti: 

1. Rukopis příspěvků v rozsahu 15-20 PC stran včetně příloh (jednoduché řádkování), musí 

být vytvořen v jednom souboru formátu doc, docx, rtf (viz přílohu 1 – šablona); zasílá se 

v elektronické podobě na e-mailovou adresu redakce. 

2. Příspěvek musí být zpracován v dobré angličtině, v souladu s platnými pravidly pravopisu 

tohoto jazyka.  

3. Musí být vytvořen tak, aby mohl být uveřejněn v černobílé podobě nebo ve stupních šedi 

– není proto přípustná např. jiná než černá barva písma, barevné pozadí tabulek, obrázky a 

grafy s barevným pozadím, barevné čáry, barevné ohraničení či barevné popisky.  

4. Musí obsahovat (viz přílohu 2 – struktura příspěvku): Název příspěvku (v angličtině a 

češtině), Abstract/Abstrakt (tj. stručný popis obsahu příspěvku a dosažených výsledků, 

v rozsahu do 1 500 znaků, v angličtině a češtině), Keywords/Klíčová slova (tj. 6 - 8 

klíčových slov charakterizujících téma příspěvku v angličtině a češtině), vlastní text 

příspěvku včetně Úvodu (Introduction) a Závěru (Conclusions) v angličtině. Dále musí 

obsahovat Seznam použité literatury (References). Následuje Contact address/Kontaktní 

adresa: jméno a příjmení autora (autorů), včetně titulů, vědecko-pedagogických hodností, 

název pracoviště a adresu pracoviště a kontaktní e-mailovou adresu autora. Tyto kontaktní 

údaje budou současně uveřejněny. V případě více autorů označit korespondujícího autora.  

Případné Přílohy (Appendix) zařaďte na konec příspěvku. Případné Poděkování 

(Acknowledgement) za podporu výzkumných projektů uveďte za Závěrem.  
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5. Seznam použité literatury (References) může obsahovat pouze takové bibliografické 

citace, na něž bylo v textu odkazováno. Jednotlivé citace musí být seřazeny v abecedním 

pořadí, nečíslované. 

6. Bibliografické citace musí odpovídat obvyklým pravidlům v rámci oboru (viz přílohu 3). 

Za správnost bibliografických citací uvedených v příspěvku odpovídá autor.  

7. Rovnice musí být očíslovány; doporučuje se použít editor Microsoft Equation 3.0, nebo 

jiný kompatibilní editor rovnic. 

8. Proměnné musí být v textu psány kurzívou.  

9. Čísla: Při zápisu čísla se pro oddělení desetinných míst v angličtině používá tečka, 

trojčíslí se v angličtině odděluje čárkou.  

10. Tabulky označujte Table, obrázky, grafy, schémata apod. označujte Figure. Uveďte je 

v samostatném souboru (s označením jejich umístění v textu), ve zdrojovém dokumentu 

xls, jpg nebo tif. V záhlaví zpravidla obsahují pořadové číslo tabulky (obrázku) v textu. 

(Např.: Table 1: Název tabulky, Figure 2: Název obrázku). V případě převzatých údajů 

uveďte v poznámkách pod tabulkou nebo obrázkem i zdroj těchto dat (Source), a to 

v přesné dohledatelné podobě. V textu uveďte na tabulku nebo obrázek odkazy (např. see 

Table 1; apod.).  

11. V případě citování (převzaté citované texty v uvozovkách) uvádějte zdroje v 

číslovaných poznámkách pod čarou, s číselným odkazem v textu. Název zdroje uveďte ve 

zkrácené podobě, např.: BALDWIN, R.; WYPLOSZ, CH. (2008), p. 15; nebo 

EUROPEAN COMMISSION (2010), p. 24; apod.  

 

Praha, 11. 2. 2013 

 

Kontakt:  

Jan Gillern, e-mail: jan.gillern@vsfs.cz, Tel. (+ 420) 255 785 724 

Tým výzkumu a vývoje, Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, 101 00 Praha 10 
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Příloha 1 

FORMÁLNÍ ÚPRAVA RUKOPISU (šablona) 

 

 

 

Příloha 2 

STRUKTURA PŘÍSPĚVKU 

 

 

 

 

 

 

1. Velikost písma – 12. 

2. Odstavce – začátek odstavce od okraje (bez odsazení), 

  – zachovávat mezeru 1 řádek mezi odstavci. 

3. Řádkování – 1. 

4. Poznámky pod čarou – velikost písma 10. 

5. Styly nadpisů – vše písmem 12, tučně. 

- 1. úroveň:  HLAVNÍ NADPIS (ČÁST PRVNÍ) Velká písmena 

- 2. úroveň:  1 Hlavní nadpis kapitol 

- 3. úroveň:  1.1 Podkapitola 

- 4. úroveň:  1.1.1 Podkapitola 

Úvod a Závěr se nečíslují. 

6. Rukopis ve formátu doc, docx, rtf. 

7. Obrázky, grafy a tabulky ve formátu xls, jpg, tif.  

8. Vzorce se doporučují ve formátu Microsoft Equations. 

9. Označování obrázků, grafů a tabulek (číslo na poslední pozici bez tečky). 

Figure 1: Název 

Table 2: Název 

NÁZEV PŘÍSPĚVKU V ANGLIČTINĚ 

NÁZEV PŘÍSPĚVKU V ČEŠTINĚ 

 

JMÉNO A PŘÍJMENÍ AUTORA (bez uvedení titulů a vědecko-pedagogických hodností) 

Abstract (do 1 500 znaků včetně mezer) v angličtině 

Keywords (6-8 slov) v angličtině 

Abstrakt (do 1 500 znaků včetně mezer) v češtině 

Klíčová slova (6-8 slov) v češtině  

Vlastní text příspěvku v angličtině 

- Úvod (Introduction) 

- hlavní text 

- Závěr (Conclusions) 

případné Poděkování (Acknowledgement) v angličtině 

Seznam použité literatury (References) 

Contakt adress/Kontaktní adresa 

- Jméno a příjmení autora (autorů) včetně titulů, vědecko-pedagogických hodností, 

název pracoviště a adresa pracoviště, e-mailová adresa. (Všechny tyto údaje jsou 

určeny k uveřejnění). V případě více autorů označit korespondujícího autora.  

případné Přílohy (Appendix) 
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Příloha 3 
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