INFORMACE A POKYNY PRO AUTORY
Časopis Socioekonomické a humanitní studie je interdisciplinárním odborným časopisem se
zaměřením na ekonomickou, sociální a správní problematiku. V časopise jsou publikovány
odborné stati, recenze a diskuzní příspěvky. Příspěvky procházejí „double blind“ recenzním
řízením. O výsledku recenzního řízení uvědomí písemně autora redakce. Na uveřejnění
příspěvku neexistuje právní nárok.
Časopis je zařazen v databázi EBSCO. 28. 11. 2014 jej Rada pro výzkum, vývoj a inovace
zařadila na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik. Probíhá řízení o zařazení
časopisu do světově uznávané databáze SCOPUS.
Každý zaslaný příspěvek musí splňovat následující formální náležitosti:
Rozsah rukopisů a statí činí max. 20 PC stran (Times New Roman 12, jednoduché řádkování).
Rukopisy v češtině, resp. slovenštině nebo angličtině předkládejte v elektronické podobě.
Současně předejte abstrakt (max. 150 slov) a klíčová slova (6-8), obojí rovněž jak češtině,
resp. slovenštině, tak v angličtině.
Poznámky číslujte průběžně. Dále uveďte seznam literatury v abecedním pořadí, u časopisů a
sborníků i stránky. V textu pouze odkazujte, např. Dvořák (2008), pokud citujete, uveďte i
stranu. Grafy dodávejte v aplikaci MS Excel, tabulky v MS Word. Umístění obrázků, grafů a
tabulek v textu vyznačte. Uveďte kontaktní adresu: plné jméno s tituly a vědeckými
hodnostmi, přesný název a adresu pracoviště, telefonní číslo a e-mail. Stejné údaje uveďte i u
spoluautorů.
Za správnost bibliografických záznamů uvedených v příspěvku odpovídá autor.
Forma odpovídající mezinárodním normám, jednotně v souladu s „Metodami citování
literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a
ISO 690-2“, dokumentu Odborné komise pro otázky elektronického zpřístupňování
vysokoškolských kvalifikačních prací Asociace knihoven vysokých škol České republiky
přístupném na adrese: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf. Detailní výklad viz uvedený
dokument. Obě mezinárodní normy vyšly v českých překladech (ČSN ISO 690 a ČSN ISO
690-2).
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INFORMATION AND INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
Studies of Socio-Economics and Humanities is a scientific journal. Its mission is to present
the results of scientific research work and activities of the Banking Institute / College of
Banking in a stronger and more active way.
Manuscripts published in this journal have the character of articles, discussion papers and
reviews, reflecting the current state of research in social sciences and humanities. It is
assumed that the contribution offered by the publication has not yet been offered to another
publisher. Once a year there will be published proceedings of the conference as a supplement
of the journal.
Index of manuscripts is judged anonymously by at least two independent reviewers and
discussed by the editorial board of the journal. The editor informs the author about the
outcome of the review process. There is no legal entitlement to the publication of the paper.
Formal requirements for manuscripts:
The length of manuscripts and articles is max. 20 PC pages (Times New Roman 12, single
spacing). Please, submit the manuscripts in electronic format. Attach an abstract (150 words
max.) and keywords (6-8), both in Czech or Slovak and English.
Notes should be numbered continuously. Add a bibliography in an alphabetical order,
including page numbers, when citing magazines or a journal. Inside the text, please, use e.g.
Dvořák (2008), and, when citing, include the page number. Use the MS Excel spreadsheet for
graphs and MS Word for tables. Highlight pictures, graphs and tables that go in the text.
Write your contact address as follows:
Full name and titles, name and address of your workplace, phone number and email including
the same details for all co-authors.
The author is responsible for the accuracy of bibliographic data cited in the paper.
Methods of Cited literature and bibliographic records structuring according to international
standards ISO 690 and ISO 690-2. Available: http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf
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