
 
 

KATEDRA TEORIE VOJENSTVÍ 

Fakulty vojenského leadershipu 

Univerzity obrany v Brně 

 

si Vás dovoluje pozvat na čtvrtý ročník mezinárodní vědecké konference 

 

OZBROJENÉ SÍLY A ČESKOSLOVENSKÝ STÁT 

 

Konference se uskuteční ve dnech    20.-21. září 2022 

na Klubu Univerzity obrany, Šumavská 4, Brno 

 

a bude věnována tématu 

 

Druhý československý odboj: 

vojáci, aktéři, účastníci a jejich protivníci (1939 až 1945) 
 

Jednotlivé sekce jsou následující: 

 

Československý odboj doma i v zahraničí 

Česká a slovenská společnosti mezi odbojem a kolaborací 

Válečné hospodářství, politika a státní správa na území okupovaného Československa 

i v exilu 

Ozbrojené síly a represivní aparát okupačního režimu 

 

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština, angličtina, němčina a polština 

 

Kontakt a informace 

doc. Mgr. Aleš BINAR, Ph.D. 

ales.binar@unob.cz    +420 973 443 183    +420 721 872 119 

https://www.unob.cz/fvl/struktura/k105/Stranky/Konference_2022.aspx 

 

Termíny 

Pro zaslání přihlášky na konferenci a anotace příspěvku   31. května 2022 

Pro zaslání příspěvku do kolektivní monografie    31. října 2022 

mailto:ales.binar@unob.cz
https://www.unob.cz/fvl/struktura/k105/Stranky/Konference_2022.aspx


 
 

Organizační náležitosti 

Organizační výbor 
Doc. Mgr. Aleš BINAR, Ph.D. (předseda); PhDr. Pavel KREISINGER, Ph.D. (Univerzita Palackého 
v Olomouci); pplk. JUDr. PhDr. Stanislav POLNAR, Ph.D. et Ph.D.; Mgr. Bc. Tomáš ŘEPA, Ph.D.; 
PhDr. Milan VYHLÍDAL, Ph.D. 
 
Vědecký výbor 
Doc. Mgr. Aleš BINAR, Ph.D. (předseda); doc. PhDr. Jiří FRIEDL, Ph.D., DSc. (Historický ústav 
Akademie věd ČR); PhDr. Pavel KREISINGER, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci); Mgr. Bc. 
Tomáš ŘEPA, Ph.D.; PhDr. Milan VYHLÍDAL, Ph.D. 
 
Pokyny pro zájemce 
Přihlášku na konferenci zašlete elektronicky na kontaktní adresu předsedy organizačního výboru 
doc. Mgr. Aleše BINARA, Ph.D. (ales.binar@unob.cz). 
 
Pokyny pro autory příspěvků 
Délka příspěvku ať činí maximálně 25 normostran (cca 45 000 znaků včetně mezer). 
Rukopisy zasílejte elektronicky ve formátu MS Word (.doc/.docx) na adresu kontaktního editora 
PhDr. Milana VYHLÍDALA, Ph.D. (milan.vyhlidal@unob.cz). Obsahuje-li text obrázky, zašlete je 
samostatně ve formátu .jpeg. Pokud příspěvek obsahuje tabulky, vyveďte je pomocí funkce vložit 
tabulku. 
Písmo Times New Roman, velikost 12 bodů 
Řádkování 1,5 
Odsazení od okraje stránky formátu A4 ať činí 2,5 cm 

Struktura příspěvku 
Název 
Jméno autora 
Anotace v anglickém jazyce 
Klíčová slova v anglickém jazyce 
Vlastní text (úvod – stať – závěr) 
Resumé v anglickém jazyce 
Informace o autorovi: v rozsahu do pěti vět v podobě Jméno, příjmení, tituly (rok narození), 
volný text. 

Poznámkový aparát 
Poznámkový aparát vkládejte formou průběžně číslovaných poznámek na konci každé 
stránky. 
Citační úzus: 

První výskyt: 
Monografie: 

Jméno PŘÍJMENÍ – Jméno PŘÍJMENÍ, Název monografie. Podtitul. 
Nakladatel, místo vydání rok vydání, s. (číslo). 

Studie ve sborníku: 
Název sborníku. (Edd.) Jméno PŘÍJMENÍ – Jméno PŘÍJMENÍ. 
Nakladatel, místo vydání rok vydání, s. (číslo). 

Studie v periodiku: 
Jméno PŘÍJMENÍ, Název studie. Název periodika rok vydání, č. 
(číslo), s. (číslo). 

Opakování citace: 
J(méno). PŘÍJMENÍ, Zkrácený název, s. (číslo). 

mailto:ales.binar@unob.cz
mailto:milan.vyhlidal@unob.cz


 

Přihláška na mezinárodní vědeckou konferenci 

(Application form for international academic conference) 

 

Jméno, příjmení, titul(y) 
(First name, surname, title/s/)  

Instituce 
(Institution)  

E-mail 
(E-Mail address)  

Telefon 
(Phone no.)  

Vybraná sekce 
(Selected section) 

 

Název příspěvku v původním jazyce 
(Titel of paper in original language) 

 

Název příspěvku v anglickém jazyce 
(Titel of paper in English language) 

 

Anotace v původním jazyce 
(Abstract in original language)  

Anotace v anglickém jazyce 
(Abstract in English language)  

 


