V Plzni dne 17. ledna 2012
Č. j.: 109/2012
Oběžník č. 01 / 2012
Zajištění evidence publikační a patentové činnosti pro RIV za rok 2011
Na základě rozhodnutí kolegia děkana ze dne 10. 1. 2012 si Vás dovoluji požádat o spolupráci
při doplnění evidence publikační činnosti za rok 2011.
Univerzita Karlova přešla na jednotný systém vykazování publikační a patentové činnosti, do kterého
byla v roce 2011 zařazena i LF v Plzni. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto zajistit sběr dat za rok 2011
následujícím způsobem:
1. Abstrakta se nebudou vykazovat.
2. Ve dnech 17. a 18. ledna 2012 obdrží vedoucí ústavů a klinik ze Střediska vědeckých informací
seznam prací, které za rok 2011 jejich pracoviště vykázalo.
3. Do pondělí 30. 1. 2012 zašlou vedoucí pracovišť paní Flieglové kopie všech článků, které zatím
nebyly za rok 2011 nahlášeny.
4. Jsou údaje, které z článku nelze získat:
a) garant práce
b) obor
c) u článku v češtině anglický překlad názvu a anotace v češtině a angličtině
d) u článku v angličtině anotace v angličtině
e) zdroj financování (pokud není na kopii uveden) – grant, výzkumný záměr, specifický výzkum,
operační programy, rámcové programy, jiné veřejné zdroje, neveřejné zdroje
Prosíme všechny autory o zvýšenou pozornost této kategorii! Články bez udání zdroje
financování z naší LF negenerují žádné RIV body pro naši LF.
Tyto údaje jsou nutné k tomu, aby článek byl zařazen do RIV, naše fakulta za něj dostala body
a následně finance. Autor je může doplnit přímo v databázi OBD, nebo je možné v tomto přechodném
období tyto údaje přiložit ke kopii článku, nebo poslat E-mailem.

5. K urychlení procesu vkládání výstupů publikační a patentové činnosti mohou vkládat nenahlášené
práce přímo do OBD na jednotlivých pracovištích, jak

zaškolení pověření pracovníci,

tak vlastní autoři, nicméně vždy je bezpodmínečně nutné ZASLAT KOPIE PRACÍ K RUKÁM PANÍ
IVANY FLIEGLOVÉ do SVI nejdéle do 20. 2. 2012.
Část
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která

je
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činnosti,
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Přitom se financování této části odvíjí výhradně dle uznaných RIV bodů. Proto je tak velmi důležité
správné vykazování publikační činnosti.
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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