Úplné znění opatření děkana č. 10/2009, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.7.2009, dodatku č. 2
ze dne 30.12.2011, dodatku č. 3 ze dne 11.6.2012, dodatku č. 4 ze dne 27.1.2014, dodatku č. 5
ze dne 29.7.2014, dodatku č. 6 ze dne 27.10.2014, dodatku č. 7 ze dne 18. 12. 2015 a dodatku
č. 8 ze dne 6.9.2016

Univerzita Karlova
1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Opatření děkana č. 10/2009,
kterým se vydává seznam organizačních součástí 1. lékařské fakulty
a jejich řádné označení
Zpracoval: JUDr. Ivana Neužilová, právní oddělení
PhDr. Hana Skálová, vedoucí Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN
Zodpovídá: vedoucí organizačních součástí 1. LF UK, vedoucí oddělení děkanátu, vedoucí
ÚVI 1. LF UK a VFN a dále všichni zaměstnanci a ostatní autoři v souladu
s textem

Část I. – Organizační součásti
1) V souladu s čl. 24 odst. 1 Statutu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen
„fakulta“) vydávám seznam organizačních součástí, který je jako příloha č. 1 nedílnou
součástí tohoto opatření.
2) Všichni zaměstnanci v pracovním poměru k fakultě anebo ti, kteří konají práce pro
fakultu na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jsou povinni při
veškeré činnosti a komunikaci související s výkonem práce pro fakultu a probíhající
uvnitř i vně fakulty, včetně prezentací organizačních součástí na internetových
stránkách fakulty, užívat názvy organizačních součástí tak, jak jsou uvedeny v příloze
č. 1 k tomuto opatření.

Část II. – Podoba označení organizačních součástí pro potřeby publikace odborných
prací
1)

Toto opatření upravuje povinnost autorů publikací odborných prací, kteří vytvořili
dílo ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu
k fakultě (tzv. zaměstnanecké dílo - § 58 zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů,
v platném znění) a autorů - studentů bakalářských, magisterských a doktorských
studijních programů, kteří vytvořili dílo ke splnění studijních povinností
vyplývajících z jejich právního vztahu ke škole (tzv. školní dílo - § 60 téhož
zákona), aby v každé své odborné práci určené k publikaci uváděli označení
příslušné organizační součásti fakulty výlučně v podobě uvedené v příloze č. 1, a
to v jazyce českém nebo v jazyce anglickém.
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Odbornou prací určenou k publikaci (dále jen odborná práce) se rozumí původní
nebo přehledový článek v odborném periodiku, dále zejména odborná kniha,
kapitola resp. kapitoly v odborné knize, článek ve sborníku (v plném textu nebo
obecně) anebo jiná obdobná práce, která může splňovat podmínky pro
publikování.
Při odevzdávání odborné práce určené k publikaci (např. do redakce časopisu) je
autor povinen uvést označení v podobě, uvedené v příloze č. 1 tohoto opatření.
Odborná práce publikovaná v odborném časopise, který je excerpován
významnými polytématickými databázemi Web of KnowledgeTM (Thompson
Reuters) nebo Scopus (Elsevier), musí mít u autora vždy uvedeno označení té
organizační součásti fakulty nebo organizačních součástí fakulty, z jejíž nebo
z jejichž činnosti práce vznikla, popř. převážně vznikla.
Všechny odborné práce, které budou v databázích uvedených výše nalezeny,
budou dle algoritmu stanoveného a aktualizovaného Radou pro výzkum a vývoj
hodnoceny a přiřazeny fakultě.
Označení organizační součásti uvedené v podobě předepsané tímto opatřením je
nezbytné i pro správné a přesné stanovení citačních ohlasů a Hirschova indexu
autora i organizační součásti fakulty.
Autor, který neuvede označení organizační součásti fakulty ve své práci způsobem
závazně stanoveným tímto opatřením, poškozuje fakultu a důsledkem takovéhoto
jednání může být postup podle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, resp. podle jiného obecně závazného právního předpisu.

Část III. – Závěrečná ustanovení
1) S výjimkou potřeb uvedených v části II. tohoto opatření lze označení organizačních
součástí v jazyce českém uvádět i ve zkrácené podobě, a to tak, že název 1. lékařské
fakulty a Univerzity Karlovy se uvede ve tvaru „1. LF UK“ a u pracoviště společného
se zdravotnickým zařízením se za touto zkratkou uvede zkratka příslušného
zdravotnického zařízení (např.: 1. LF UK a VFN).
2) Tímto opatřením ruším opatření děkana č. 9/2004, kterým se vydává seznam
organizačních součástí 1. lékařské fakulty, ve znění všech dodatků, a opatření děkana
č. 28/2008, o podobě adresy organizačních součástí 1. LF UK pro potřeby publikace
odborných prací.
3) Tímto opatřením zároveň stanovím povinnost všech vedoucích organizačních
součástí, aby nejpozději do 31. 12. 2009 uvedli do souladu s tímto opatřením obsah
těch internetových stránek, na kterých prezentují svojí činnost a záležitosti s ní
související. Vedoucímu oddělení výpočetní techniky děkanátu ukládám, aby bez
zbytečného odkladu uvedl do souladu s tímto opatřením obsah internetových stránek
fakulty www.lf1.cuni.cz.
4) Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
V Praze dne 15. 4. 2009
Prof.MUDr.Tomáš Zima, DrSc., v.r.
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