TERMÍNY:
do 1. října 2007 – zaslání abstraktu příspěvku do sborníku konference;
do 10. října 2007 – potvrzení přijetí příspěvku;
do 25. října 2007 – zaslání příspěvku do sborníku konference;

ŠABLONA PŘÍSPĚVKŮ
Jméno PŘÍJMENÍ (12pt, jméno autora malými a příjmení velkými
písmeny, bez titulů)
(2 volné řádky 12pt)
NÁZEV PŘÍSPĚVKU (14pt, velké, tučné, na střed)
(2 volné řádky 12pt)
Abstract: (12pt, tučné, vlevo)
(Text „abstraktu“ – maximálně 10 řádků. 12pt, kurzíva, do bloku, pouze
anglicky)
(1 volný řádek 12pt)
NÁZEV KAPITOLY (12 pt, velké, tučné, číslování víceúrovňové)
(1 volný řádek 12pt)

•
•
•
•

Katedra vojenského managementu a taktiky
Fakulty ekonomiky a managementu
Univerzity obrany

INFORMACE
konečnou verzi příspěvků zaslat organizátorům emailem nebo
odevzdat v průběhu konference;
příspěvky mohou být napsány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce;
k prezentaci příspěvků lze využít počítač, dataprojektor, zpětný
projector a další přístroje;
publikovány budou pouze příspěvky zpracované podle přiložené
šablony příspěvků.

1.1 NÁZEV PODKAPITOLY
(1 volný řádek 12pt)
Celý příspěvek maximálně 8 stran formátu A4, v textovém editoru WORD,
písmo Times New Roman 12pt, řádkování jednoduché. Všechny okraje 2,5
cm. Odstavec zarovnán do bloku a bez odsazení prvního řádku, mezi odstavci jeden řádek. K posunům textu používat zásadně tabulátor. Citace pod
čarou, 10pt, doleva. Tabulky, obrázky a grafy přímo v textu, číslované, na
střed po každou tabulkou, obrázkem nebo grafem, 10pt, tučně (příklad Tabulka 1 nebo Obrázek 1).
(1 volný řádek 12pt)
LITERATURA (12pt, velké, tučné)
(1 volný řádek 12pt)
(formát podle ČSN ISO 690 a ISO 690-2, číslování v hranatých závorkách
v abecedním pořádku podle prvního autora)

Spoluorganizátoři konference

pořádá
pod záštitou 1. ZNGŠ AČR
genpor. Ing. Jaroslava KOLKUSE

MEZINÁRODNÍ KONFERENCI

TAKTIKA 2007
25. 10. 2007

Tématické okruhy konference
Druhý krok reformy Ozbrojených sil ČR a jeho vliv na rozvoj taktiky.

TÉMA
„Realizace 2. kroku reformy ozbrojených sil České republiky a její vliv na rozvoj taktiky“

Místo a úloha Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany při
výzkumu a přípravě budoucího důstojníka AČR v nových podmínkách
na základě požadavků a potřeb vojskové praxe.
Aktuální poznatky a zkušenosti z misí a soudobých cvičení vojsk.
Operace na podporu míru - vedení operací mimo teritorium NATO(EU).

Odborní garanti konference
genmjr. Ing. Jiří HALAŠKA, Ph.D.
plk. gšt. Ing. Zdeněk ČÍŽEK
pplk. doc. Ing. Bedřich RÝZNAR, CSc.
Organizační výbor
Předseda
pplk. Ing. Jiří ČERNÝ
Členové
mjr. Ing. Vítězslav JAROŠ, Ph.D.
mjr. Ing. Jaroslav KOZŮBEK
Iva TAUŠOVÁ

Využívání Lesson Learned při přípravě vojenského profesionála.

Jednací jazyky
Čeština, slovenština, angličtina
Místo konání
Klub Univerzity obrany, Šumavská 4, Brno

PROGRAM
09.00-09.15 – Zahájení konference;
09.15-10.30 – Úvodní referáty;
10.30-11.00 – Přestávka;
11.00-13.00 – Prezentace;
13.00-14.00 – Oběd;
14.00-15.45 – Prezentace;
15.45-16.00 – Přestávka;
16.00-16.30 – Závěr konference.
UNIVERZITA OBRANY

Kontaktní informace
přihláška k účasti + objednávka oběda
E-mail: jiri.cerny@unob.cz – +420 973 44 3022
vitezslav.jaros@unob.cz – +420 973 44 2660,
Kapacita sálu je omezena

Univerzita obrany
Katedra vojenského managementu a taktiky K-110
Kounicova 65
612 00 Brno
Telefon: +420 973 442660
Fax: +420 973 443311
E-mail: vitezslav.jaros@unob.cz

