Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Opatření děkana č. 6/2018,

kterým se stanoví povinnosti zaměstnanců
související s publikací odborné práce
Zpracoval: Mgr. Eva Podrazilová Jenčíková, právní oddělení
PhDr. Hana Skálová, vedoucí Ústavu vědeckých informací 1. LF UK a VFN
Zodpovídá: všichni zaměstnanci a ostatní autoři v souladu s textem, vedoucí fakultních
pracovišť
Čl. I.
Osobní a věcná působnost
1.

Autorem se podle tohoto opatření rozumí autoři 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 autoři - studenti
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).

2.

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.

3.

Publikováním se rozumí zejména rozmnožování odborné práce ve formě rozmnoženiny
tiskové, fotografické, zvukové, obrazové nebo zvukově obrazové nebo ve formě
trojrozměrné rozmnoženiny anebo ve formě elektronické zahrnující vyjádření analogové
i digitální, dále rozšiřování a sdělování odborné publikace veřejnosti, tedy její
zpřístupňování v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. To
vše i způsobem, jímž kdokoli může mít k němu přístup na místě a v čase podle své vlastní
volby zejména počítačovou nebo obdobnou sítí.

4.

Fakultním pracovištěm se rozumí součást fakulty podle čl. 21 Statutu 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy (dále jen „statutu“), na níž byl autor zaměstnaneckého díla přidělen
k výkonu práce, nebo na níž probíhala činnost autora školního díla, tedy součást, z jejíž
činnosti práce vznikla, popř. převážně vznikla.
Čl. II.
Označování pracoviště fakulty v odborných pracích

1.

Při odevzdávání odborné práce určené k publikaci (např. do redakce časopisu) je autor
povinen uvést označení fakultního pracoviště v úplné podobě stanovené organizačním

řádem fakulty podle čl. 21 odst. 7 statutu, resp. seznamem organizačních součástí, a to
v jazyce českém nebo v jazyce anglickém.
2.

Odborná práce publikovaná v odborném časopise, který je excerpován významnými
polytématickými databázemi (např. Web of KnowledgeTM , Scopus), musí mít u autora
vždy uvedeno označení toho pracoviště nebo pracovišť fakulty, z jehož, nebo z jejichž
činnosti práce vznikla, popř. převážně vznikla.

3.

Všechny odborné práce, které budou v databázích uvedených v odst. 2 nalezeny, budou dle
algoritmu stanoveného a aktualizovaného Radou pro výzkum a vývoj hodnoceny
a přiřazeny fakultě.

4.

Označení pracoviště fakulty v podobě stanovené tímto opatřením je nezbytné i pro správné
a přesné stanovení citačních ohlasů a Hirschova indexu autora i pracoviště fakulty.

5.

Autor, který neuvede označení pracoviště fakulty ve své odborné 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.
Čl. III.
Závěrečné ustanovení

1.

Ukládám všem vedoucím zaměstnancům, aby s tímto opatřením seznámili všechny
zaměstnance dotčené tímto opatřením a přidělené k výkonu práce na jimi řízené
pracoviště.

2.

Tímto opatřením se ruší čl. II opatření děkana č. 10/2009, kterým se vydává seznam
organizačních součástí 1. lékařské fakulty a jejich řádné označení, ve znění všech dodatků.

3.

Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti 1.5.2018.

V Praze dne 27. dubna 2018

prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., v.r.

