
POZVÁNKA 
 

na VI. ročník mezinárodní vědecké konference 
Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování 

 
Fakulta právních a správních studií VŠFS, a.s., Katedra kriminalistiky a forenzních 

disciplín společně s Katedrou veřejného a evropského práva pořádají dne 25. listopadu 2021 
šestý ročník mezinárodní vědecké konference  

 
„Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování”. 

 
Odborní garanti konference jsou doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D., prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. 

 
Konference se uskuteční dne 25. listopadu 2021 v konferenčním sále Vysoké školy 

finanční a správní a.s., Estonská 500, Praha 10 od 9.00 do 16.00 hodin.  
 

Konference bude věnovaná aktuálním otázkám trestního práva, kriminalistiky a 
forenzních věd v procesu dokazování. Orientace bude na aktuální a nové postupy v dokazování. 
Otázky akceptace znaleckých posudků soudy.  

 
Předběžný program konference:  

 
 9:00-9:20 – Zahájení konference, úvodní slovo 
 9:20 – 12:00 – Dopolední blok – vystoupení účastníků 
 12:00-13:00 – Přestávka na oběd  
 13:00-15:00 – Odpolední blok – vystoupení účastníků 
 15:00-15:20 – Coffee Break 
 15:30-16:00 – Diskuse a závěry konference 

 
Dovolujeme si Vás pozvat a zároveň požádat o Vaše vystoupení s krátkým sdělením 

k problematice vědecké konference (cca 20 minut).  
 

Prosíme o potvrzení Vaší účasti a zaslání tématu Vašeho příspěvku na kontaktní adresu. 
Kontakt: sekretariát katedry kriminalistiky a forenzních disciplín, Tereza Švestáková, tel. 
255 785 731, email: tereza.svestakova@vsfs.cz. 

 
Z konference bude vydán recenzovaný sborník odborných sdělení. Termín pro 

odevzdání příspěvků do sborníku je ke dni konání konference, tj. 25. listopadu. 2021. 
 
 

Těšíme se na setkání s Vámi. 
 

doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.                                                        prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. 
 
 
 
 

mailto:tereza.svestakova@vsfs.cz


POKYNY PRO AUTORY  
 

 

Rozsah příspěvku: 10 – 15 normostran včetně příloh.  
Úprava textu: 
Příspěvek standardně členěný s úvodem, závěrem a literaturou, strany nečíslovat 
Formát textu: doc., docx. 
Typ písma: Times New Roman 12 
Řádkování: jednoduché 
Okraje: 2,5 cm 
Zarovnání textu příspěvku: do bloku 
Poznámky pod čárou: velikost 10, zarovnání vlevo, řádkování jednoduché 
Označení tabulek, grafů, obrázků:  
Tab. číslo Název tabulky – popis nad tabulkou, zarovnání vlevo 
Graf. číslo Název grafu – popis pod grafem, zarovnání na střed 
Obr. číslo Název obrázku – popis pod obrázkem, zarovnání na střed 
 
Název příspěvku: velikost 14, tučné, zarovnání na střed  
Jméno a příjmení autora (autorů): bez titulů, velikost 12, tučné, zarovnání na střed 
Abstrakt: velikost 12, normál, rozsah max. 10 řádků 
Klíčová slova: max. 8 
Text příspěvku: velikost 12, normál, odstavce začínat tabulátorem 
Nadpisy jednotlivých částí: velikost písma 12, tučné, psát od levého okraje. Od prvního řádku 
oddělit prázdním řádkem. 
V závěru příspěvku uvést kontaktní adresu: jméno a příjmení autora (autorů) včetně titulů, 
vědecko-pedagogických hodností, názvu a adresy pracoviště, e-mailové adresy  
 
Citovaní dle normy ČSN ISO 690: 2011  
V příspěvku doporučujeme citovat formou průběžných poznámek, nebo formou jméno-
datum (harvardský systém). V případě průběžných poznámek na bibliografické citace 
odkazujeme pořadovým číslem poznámky. Číslo musíme odlišit od vlastního textu použitím 
horního indexu. Seznam bibliografických odkazů je řazen podle abecedy a musí obsahovat 
všechny povinné součásti. 
Poznámky pod čarou vždy vkládat pomocí funkce: Vložit – poznámku pod čarou.  
Harvardský systém 
V příspěvku lze rovněž citovat formou jméno a datum (harvardský systém). Odkaz na zdroj 
v textu: (Příjmení autora rok, příp. strana) - (Novák 2001), (Novák 2001, s. 11). Je-li jméno 
autora uvedeno přímo v textu, stačí do závorky uvést rok a stranu: (2001, s. 31). V případě, že 
dva nebo více informačních pramenů jednoho autora má stejný rok, odlišují se malými 
písmeny, které následují za rokem: (Novák 2004a, s. 120). Seznam bibliografických odkazů je 
řazen podle abecedy. 
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