Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Opatření děkana č. 12/2021,

o označení Visiting Scientist of the 1st Faculty of Medicine
Zpracovala:
Odpovídá:

Bc. Bohdana Frantíková, vedoucí odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky
Mgr. Eva Podrazilová Jenčíková, právní odd.
proděkan pro vědeckou činnost a akademické hodnosti a proděkan pro
internacionalizaci
děkan fakulty
vedoucí odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky
Článek I.
Věcná a osobní působnost opatření

1)

Tímto opatřením se stanoví zásady a postupy související s přiznáním a užíváním čestného
titulu „Visiting Scientist of the 1st Faculty of Medicine“ (dále jen „titul”).

2)

Titul lze přiznat akademikům zahraničních vědeckých institucí či vysokých škol
v postavení obdobném akademickým pracovníkům, a vědeckým pracovníkům
tuzemských vědeckých institucí či vysokých škol (dále jen „odborník“), po dobu jejich
působení na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „1.LF UK”).

3)

Odborník, jemuž byl přiznán titul, je vždy povinen jednat v souladu s ust. čl. 5 odst. 6 a 8
Statutu Univerzity Karlovy.

4)

Přiznání titulu nezakládá odborníkovi právo na finanční plnění ze strany 1.LF UK.
Případné náklady spojené s působení odborníka na 1.LF jsou hrazeny z prostředků
hostitelského pracoviště podle čl. II odst. 1 či vysílajícího pracoviště.
Článek II.
Náležitosti návrhu

1)

Titul přiznává děkan fakulty na návrh přednosty pracoviště 1.LF UK, na němž odborník
působí (dá jen „hostitelské pracoviště“). Návrh lze podat pouze s předchozím souhlasem
navrženého odborníka, kterým navržený stvrdí i seznámení s obsahem tohoto opatření
a povinnostmi podle čl. I odst. 3.

2)

Návrh na přiznání titulu se předkládá s těmito náležitostmi:
• Strukturovaný formulář, jehož závazný vzor je dostupný na internetových stánkách
1.LF UK v sekci https://www.lf1.cuni.cz/formulare-pro-zamestnance, který může
být nahrazen i formulářem předepsaným pro postup podle čl. 40 Statutu UK
(hostující profesoři)

•
•
•
3)

Strukturovaný životopis
Úplný přehled publikační činnosti odborníka
Popis výzkumné, případně pedagogické činnosti, očekávané výsledky, hostitelské
pracoviště

Je-li předpoklad, že odborník bude splňovat podmínky pro přiznání titulu i po uplynutí
doby, na níž mu byl titul již přiznán, může přednosta hostitelského pracoviště navrhnout
prodloužení jeho přiznání.
Článek III.
Projednání návrhu a přiznání titulu

1)

Návrh na přiznání titulu se předkládá proděkanovi pro internacionalizaci a proděkanovi
pro vědeckou činnost a akademické tituly (dále jen “dotčení proděkani“) prostřednictvím
oddělení pro vědeckou činnost (dále jen „oddělení vědy“). Oddělení vědy zajistí kontrolu
náležitostí návrhu podle čl. 2. Neúplný nebo jinak formálně vadný návrh vrátí dotčení
proděkani k doplnění a stanoví k němu závaznou lhůtu. Není-li návrh doplněn ve lhůtě,
hledí se na něj, jako by nebyl podán.

2)

Po kontrole úplnosti náležitostí návrhu podle čl. 2 předkládají dotčení proděkani návrh
společně k projednání kolegiu děkana. Kolegium děkana děkanovi buď doporučí přijetí,
nebo zamítnutí návrhu.

3)

Děkan předloží Vědecké radě 1.LF UK ke schválení pouze návrh doporučený kolegiem
děkana.

4)

Po schválení návrhu Vědeckou radou 1.LF UK děkan přizná odborníkovi titul a vystaví
o tom písemné potvrzení – dekret, v němž uvede, na jakou dobu titul přiznává. O přiznání
titulu informuje též navrhovatele.

5)

O tom, že návrh nebyl v některé fázi projednání úspěšný vždy předkladatel informuje
navrhovatele.

6)

Návrh na prodloužení přiznání titulu se předkládá nejpozději 60 dní přede dnem uplynutí
doby, na níž byl titul přiznán. Při projednání návrhu se postupuje pouze podle odst. 1 věty
prvé a následně přímo děkanovi. Dále se postupuje podle odst. 4 přiměřeně.
Článek IV.
Odejmutí titulu a další důvodu zániku titulu

1)

Děkan vždy odejme odborníkovi přiznaný titul v případě ukončení působení odborníka
na 1.LF UK před uplynutím doby, na niž mu byl titul přiznán.

2)

Děkan je oprávněn odborníkovi titul po projednání v kolegiu děkana odejmout:
a) na návrh navrhovatele, zanikne-li důvod, pro nějž byl titul přiznán,
b) na návrh Etické rady 1.LF UK z důvodu jednání odborníka v rozporu s čl. 1 odst. 3.

3)

Právo odborníka užívat přiznaný titul zaniká:
a) uplynutím doby, na níž byl přiznán,

b) zrušením tohoto opatření, pokud není nahrazeno jinou úpravou.
Článek V.
Společná ustanovení
1)

Oddělení vědy vede evidenci hostujících vědců a zajišťuje agendu související c
přiznáváním, evidencí a odnímáním titulů.

2)

Přednosta pracoviště, na němž hostující vědec působí, oznámí na oddělení vědy
předčasné ukončení činnosti odborníka.

3)

Děkan fakulty může kdykoli rozhodnout tituly podle tohoto opatření nepřiznávat.
Rozhodnutí nemá vliv na užívání titulů přiznaných podle tohoto opatření.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1)

Vedoucí oddělení vědy ukládám, aby neprodleně zajistila uveřejnění formulářů podle čl.
2 odst. 2 v neveřejné části internetových stránek 1.LF UK.

2)

Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti od 15.9.2021.

V Praze dne 15.9.2021

Prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v.r.

