V Plzni dne 28. března 2013
Č. j.: 2423/2013

Oběžník č. 4 / 2013
Zajištění evidence publikační a patentové činnosti pro RIV

Evidence publikační činnosti na Univerzitě Karlově je vymezena Opatřením rektora č. 18/2012
Evidence výsledků aktivit vědy, výzkumu a inovací a další duševní činnosti.
1. Kontaktní osoby z jednotlivých pracovišť či přímo autoři jsou pověřeni vkládáním dat
do univerzitního systému OBD.
Zodpovědnost za správnost dat v OBD má vždy hlavní autor, většinou tedy ten korespondující,
či první.
Záznam v OBD musí být pořízen maximálně do 3 měsíců od data vydání, resp. zveřejnění
výsledku!
2. Ke každé publikaci je nutné připojit kopii, podepsaný formulář s intelektuálními podíly autorů
na publikaci a s prohlášením, za kterou instituci má být vykázána do RIV. Vše je nutné zaslat
fakultnímu správci, kterým je paní Ivana Flieglová ze Střediska vědeckých informací (SVI).
ivana.flieglova@lfp.cuni.cz, tel. č. 377 593 156
3. Vedoucí každého pracoviště je povinen provádět kontrolu záznamů v OBD, zvláště s ohledem
na uvedení správného pracoviště a zdroje financování. Na těchto dvou údajích je založeno
přidělování bodů RIV a na podkladě takto zadaných výsledků bude pracoviště hodnoceno
v procesu interní evaluace fakulty, který je v současné době zaváděn!
4. Prosíme tedy autory, aby dbali na pečlivé uvádění:


pracoviště, za které chtějí publikaci vykázat,



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“,



zdroje financování z grantů, specifického výzkumu či jiných zdrojů lékařské fakulty (např.
institucionální financování). Články bez udání zdroje financování z naší LF negenerují žádné
RIV body pro naši LF a tím pádem ani pro žádné její pracoviště!



všichni zaměstnanci i studenti LF jsou povinni i v případě financování výzkumu institucionální
podporou jiné instituce (např. FN) uvést do zdrojů financování i institucionální podporu LF!

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
doc. MUDr. Milenu Králíčkovou, Ph.D., proděkanku pro rozvoj a vztahy LF a FN v Plzni

doc. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., v. r.
děkan LF UK v Plzni

Přílohy
Metodika zadávání záznamů do OBD – důležité pokyny
Prohlášení
Intelektuální podíly autorů na publikaci

Zpracovaly: PhDr. Dana Zdeňková, Ivana Flieglová

