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POKYNY PRO AUTORY 

Periodický sborník Ochrana & Bezpečnost přijímá původní výzkumné práce, teoretické studie, 
krátká sdělení i diskusní příspěvky, které se týkají problematiky bezpečnosti. Dále pak přijímá stručné 
a výstižné zprávy ze sjezdů a konferencí, recenze nových knih, organizační zprávy, diskusní příspěvky 
a informace o akcích. 

Rukopisy je možné předkládat v češtině, v případě souhlasu redakční rady i v jiných jazycích 
(slovenština, angličtina atd.). Rozsah příspěvku by neměl překročit 40 stran, včetně ilustrací, tabulek  
a soupisu literatury. Delší příspěvky je možné rozdělit do více čísel. Redakce nepřijímá příspěvky již 
jinde publikované nebo nabídnuté k publikaci, pokud by se jednalo o shodné znění a shodný rozsah 
práce. Lze ale uveřejnit upravenou verzi již publikovaného textu (například u závěrečné výzkumné 
zprávy, cizojazyčného příspěvku na zahraniční konferenci, atd.), vždy je třeba uvést, kde a v jakém 
rozsahu byl již daný materiál publikován. 

Redakční rada schválila následnou strukturu časopisu 

 studie, vědecké a odborné práce (rozsah bude předmětem individuálního posouzení); 
 informace (například o konferencích či seminářích, které proběhly); 
 recenze či informace o nových publikacích. 

Požadavky na zpracování článků po technické stránce: 

 předlohy předávat v elektronické formě, e-mailem, vytvořené v textovém editoru MS Word, 
tajemníkovi redakční rady sborníku Mgr. Oldřichu Krulíkovi, Ph.D., e-mail: ochab@email.cz; 

 v textu lze podle potřeby zvýrazňovat jednotlivé pasáže (kurzíva u názvu institucí v cizím 
jazyce, tučný text);  

 poznámky k textu je třeba umisťovat pod čarou;  
 při citování literatury je třeba respektovat zásady citování odborné literatury (například viz 

zde: http://www.chicagomanualofstyle.org/home.html; 
 uvést adresu pracoviště a číslo telefonu, či jiný způsob kontaktu (fax, e-mail apod.) na autora; 
 autoři jsou zodpovědní za to, že jejich příspěvek neobsahuje utajované informace. 

 
Struktura příspěvků 

 jméno autora /autorů/ (jméno a příjmení) s tituly a kontakty; 
 název příspěvku;  
 stručná anotace příspěvku v češtině a v angličtině (max 1 500 znaků pro oba jazyky 

dohromady); 
 klíčová slova, která mají vystihnout rozhodující pojmy z dané práce (maximálně 5 – 6 slov);  
 text příspěvku. 
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Naše téma: „Komunikace a bezpečnost – více než jeden pohled“ 
 
Jak sám název tematického čísla napovídá, na spojení slov „bezpečnost“ a „komunikace“ existuje 
řada názorů a pohledů. Může se jednat o komunikaci s veřejností během mimořádných událostí, 
krizovou komunikaci a public relations optikou organizace, která buduje svoje image (včetně třeba 
Policie České republiky nebo hasičského záchranného sboru České republiky) nebo o pohled na to, 
jak média spolu-vytvářejí pocity a obavy ve veřejnosti s ohledem na určité bezpečnostní výzvy. Na své 
si přijdou i ti, kteří přemýšlí, jak danou situaci případně změnit, zlepšit, nebo kde hledat informace 
k dalšímu studiu určitých fenoménů. Velmi zajímavý je i příspěvek s ohledem na prostředí ve 
Spojených státech amerických (v angličtině), kde je nepřímo naznačeno, jak a komu co slíbit, abyste 
vždy bodovali ve volbách. 
 
OBSAH 
 

 Mgr. Petra Kommová, Společenská reflexe bezpečnostních výzev v České republice (2017_B_01) 
příspěvek / recense 

 Mgr. Petra Kommová, Mikromanuál – jak vyhledávat informace o nadnárodních výzkumech 
veřejného mínění (2017_B_02) příspěvek / recense 

 Bc. Jana Jelínková, Role vlastnické struktury médií v České republice (s důrazem na informování o 
bezpečnostních tématech) (2017_B_03) příspěvek / recense 

 Mgr. Michal Jakl, „Hasičské“ a „policejní“ public relations v České republice ve srovnání 
(2017_B_04) příspěvek / recense 

 Bc. Levan Kezua, Bezpečnostní sbory a média (2017_B_05) příspěvek / recense 

 Bc. Hana Fingermannová, Tísňové volání a nové technologie (2017_B_06) příspěvek / recense 

 Markéta Kocmanová, The United States Presidential Election 2016: Where Trump’s Triumph 
Comes From  (2017_B_09) příspěvek / recense 

 
Off Topic: … 
 

 PhDr. Magdalena Rosinová, Ph.D., The Risk Analysis Processing (adapted English translation of 
the annex of the final report) (2017_B_07) příspěvek / recense 

 PhDr. Magdalena Rosinová, Ph.D., The Risk Analysis for the Czech Republic (adapted English 
translation) (2017_B_08) příspěvek / recense 

 prim. MUDr. Jana Vidunová, MBA, Návrh minimálního rozsahu znalostí první pomoci 
zaměstnanců soukromých bezpečnostních agentur (2017_B_10) příspěvek / recense 

 Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Přehled právního rámce veřejných zakázek v zahraničí, rozbor 
zahraničních zkušeností a postupů řešení při odhalování, prověřování a vyšetřování veřejných 
zakázek: Slovensko (2017_B_11) příspěvek / recense 

 
Naše téma pro příští číslo (podzim 2017): „Místa velké koncentrace osob a měkké cíle jako 
bezpečnostní výzva pro bezpečnostní systém České republiky“. 


