Call for Papers

Výzva k předkládání vědeckých článků do recenzovaného
časopisu:

Working Papers
Fakulty mezinárodních vztahů
Working Papers FMV je český vědecký recenzovaný časopis z oblasti základního
ekonomického výzkumu, který uveřejňuje statě a analytické studie českých
i zahraničních autorů v českém nebo anglickém jazyce zaměřené na ekonomii,
mezinárodní vztahy, politologii a právo, zkoumající nejaktuálnější aspekty
spojené s reakcí společnosti a ekonomiky v České republice, Evropě i ve světě na
rychle se měnící realitu globalizovaného světa. Časopis je vydáván Vysokou
školou ekonomickou v Praze od roku 2007.
Jednotlivá čísla Working Papers FMV jsou k dispozici v knihovnách nebo v online verzi na stránkách Výzkumného záměru FMV VŠE: http://vz.fmv.vse.cz/.
Uzávěrka letošního kola pro odevzdání příspěvků do časopisu Working Papers FMV
(s vročením roku 2012): do 15. srpna 2012 (po domluvě ve výjimečných případech
nejpozději do 31. srpna 2012).
Redakce:
šéfredaktor: Ing. Josef Bič, Ph.D.
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Tel.: +420 224 095 216, NB 34
e-mail: bic@vse.cz

Pokyny pro autory
Články publikované ve Working Papers mají charakter statí či polemických příspěvků.
Obsah příspěvků posuzuje recenzní tým a projednává Redakční rada časopisu; o výsledku
uvědomí redakce autora elektronickou poštou či telefonicky. Pokud není příspěvek přijat, je
redakce oprávněna si ponechat jeden jeho exemplář. Na uveřejnění příspěvku neexistuje
právní nárok.
Předpokládá se, že příspěvek nabízený k uveřejnění nebyl dosud nabídnut a bez souhlasu
vydavatele ani nebude nabídnut jinému vydavateli.
Doporučený rozsah rukopisů činí přibližně 20 stran, tj. zhruba 30 000 znaků (včetně mezer),
5 500 slov, včetně abstraktů a seznamu literatury, tabulek i grafů. Vzor pro vypracování
najdete na webových stránkách a zde:
http://vz.fmv.vse.cz/wp-content/uploads/wp_vzor_cze.doc
Rukopisy se předkládají v českém nebo anglickém jazyce, ve dvou vytištěných exemplářích
a v identické elektronické verzi ve formátu doc (mailem na adresu: bic@vse.cz nebo na
datovém nosiči). Alespoň jeden vytištěný rukopis musí být podepsán autorem, který tím
stvrzuje, že vydavateli bezplatně poskytl právo k publikování v tištěné i elektronické formě
a že příspěvek vytvořil vlastní tvůrčí činností a neexistují k němu autorská práva jiných osob.
Na konci rukopisu autor uvede:
• seznam literatury – zpracovaný v abecedním pořadí a v podobě podle vzoru;
• název (titul) rukopisu, abstrakt (přesně 10 řádků), klíčová slova – také
v anglickém jazyce;
• JEL klasifikaci (viz http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_ system.html).
Na zvláštním listě předává autor redakci své plné jméno s tituly a vědeckými hodnostmi,
přesný název a adresu pracoviště, telefonní a e-mailové spojení.
Autorské korektury je nutno vrátit do týdne a není přípustné provádět v nich úpravy, které
by ovlivnily rozsah textu.

