V Plzni dne 02. 05. 2012
Č. j.: 2693/2012
Oběžník č. 03 / 2012
Zajištění evidence publikační a patentové činnosti pro RIV za rok 2012
Na základě rozhodnutí Kolegia děkana ze dne 02. 05. 2012 si Vás dovoluji požádat o spolupráci
při evidenci publikační činnosti za rok 2012.
Postup:
1. Autoři jsou povinni PRŮBĚŽNĚ, VŽDY IHNED PO VYTIŠTĚNÍ článku, kapitoly, monografie
atd., zasílat v průběhu roku kopie k rukám paní Ivany Flieglové, Středisko vědeckých
informací (SVI), ivana.flieglova@lfp.cuni.cz, tel. č. 377 593 156.
2. Na základě této kopie bude publikace v SVI zaevidována do celouniverzitního systému OBD.
3. Každé pracoviště jmenuje jednu kontaktní osobu (např. sekretářku, zástupce pro vědeckou činnost
apod.), která bude pro SVI kontaktní osobou a která v případě potřeby zajistí zpětné předání
informací, jež nebyly v kopii publikace k dohledání.
4. Čtvrtletně vedoucí každého pracoviště provede kontrolu záznamů v OBD – zvláště s ohledem
na uvedení správného pracoviště a zdroje financování.
Kompletní vyplnění údajů v databázi OBD je nutné k tomu, aby článek byl zařazen do RIV a naše fakulta
za něj dostala body a následně finance!
Prosíme autory, aby dbali na pečlivé uvádění:
1. zdroje financování z grantů, specifického výzkumu či jiných zdrojů lékařské fakulty – články
bez udání zdroje financování z naší LF negenerují žádné RIV body pro naši LF;
2. afiliace naší LF, tzn. „Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova v Praze“ či v angličtině
„The Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University in Prague“.

Vkládání výstupů publikační a patentové činnosti mohou provádět přímo do OBD samozřejmě i autoři,
nicméně vždy je bezpodmínečně nutné ZASLAT KOPIE PRACÍ K RUKÁM PANÍ IVANY FLIEGLOVÉ
do SVI.
V případě dotazů se neváhejte obracet na:
paní Ivanu Flieglovou, Středisko vědeckých informací, ivana.flieglova@lfp.cuni.cz, tel. č. 377 593 156
PhDr. Danu Zdeňkovou, ředitelku SVI, dana.zdenkova@lfp.cuni.cz, tel. č. 377 593 141.
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