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„Místa velké koncentrace osob a měkké cíle jako bezpečnostní 
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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: „Místa velké koncentrace osob a měkké cíle jako bezpečnostní výzva pro bezpečnostní 
systém České republiky“ 
 
Těžko bychom hledali téma, které je více aktuální, a to nejen v kontextu České republiky, jako jsou 
místa velké koncentrace osob (crowded places) a měkké cíle (soft targets). Je to přitom téma zároveň 
chronické, zmiňované na základě zahraničních příkladů, již přinejmenším 15 let. Skupina autorů 
pokryla hned několik aspektů tématu, ať jsou to akce sportovní, kulturní nebo prvky kritické 
infrastruktury. Nechybí tu i reálná doporučení pro širokou veřejnost nebo soukromé firmy. Zahraniční 
podněty k tématu pochází nejen z obligátního Spojeného království., ale nově také z Francie. 
 
OBSAH 
 

 Mgr. Michaela Brendlová, Doporučení pro soukromé firmy, týkající se prevence protiprávního 
jednání, s důrazem na místa velké koncentrace osob (2017_C_01) příspěvek / recense 

 Mgr. Michaela Brendlová, „Manuál“ pro zajištění ochrany míst s velkou koncentrací osob proti 
protiprávnímu jednání (2017_C_02) příspěvek / recense 

 Bc. Klára Jenčková, Zajišťování bezpečnosti sportovních akcí pod širým nebem v České republice 
(2017_C_03) příspěvek / recense 

 Mgr. Zuzana Grunclová, Zajišťování bezpečnosti kulturních akcí pod širým nebem v České 
republice (2017_C_04) příspěvek / recense 

 Mgr. Markéta Hamáková, Ochrana míst s velkou koncentrací osob: Metro (2017_C_05) příspěvek 
/ recense 

 Mgr. Jan Potměšil, Mgr. Lubomír Janků, JUDr. Kateřina Jamborová, Hromadné akce a pravomoci 
Policie České republiky (2017_C_06) příspěvek / recense 

 Bc. Denisa Urbánková, Bezpečnost na fotbalovém stadionu AC Sparta Praha (2017_C_07) 
příspěvek / recense 

 Bc. Barbora Beštová, Zkušenosti Francie se zajišťováním místních záležitostí veřejného pořádku 
jako inspirace pro Českou republiku (2017_C_08) příspěvek / recense 

 Mgr. Tomáš Nový, Pouliční nepokoje v České republice: Fenomén tzv. global street parties 
(2017_C_10) příspěvek / recense 

 
Off Topic: 
 

 Mgr. Pavel Houser, Mantinely činnosti obce v oblasti omezování eticky sporného podnikání 
(2017_C_09) příspěvek / recense 

 Mgr. Michal Mazel; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Registrační značky vozidel: srovnávací studie pro 
země Evropské unie III: Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko (2017_C_11) příspěvek 
/ recense 

 
Naše téma pro příští číslo (zima 2017): „Asie jako kontinent bezpečnostních výzev“. 


