
OPATŘENÍ DĚKANA 
Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty 

č. 03/2010 

k publikační činnosti 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

1. Publikační výstupy jsou klíčovým výsledkem vědecké činnosti, která je jednou ze 

dvou hlavních činností fakulty. Je proto velmi důležité, aby souvislost publikací zaměstnanců a 

studentů Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty (dále fakulta) s jejich pracovištěm 

byla jednoznačně identifikovatelná a současně aby byly tyto publikace uvedeny ve všech 

databázích, za jejichž tvorbu je fakulta zodpovědná, např. Rejstřík informací o výsledcích (dále 

RIV). 

 

2. Autorské dílo (publikace), které autor vytvořil ke splnění svých povinností vyplývajících 

z pracovněprávního vztahu k zaměstnavateli je ve smyslu § 58 Zákona číslo 121/2000 Sb. 

v platném znění (dále autorský zákon) zaměstnaneckým dílem. Autorské dílo (publikace) 

vytvořené studentem ke splnění studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke 

škole je ve smyslu § 35 odst. 3 téhož zákona školním dílem. Všechna tato díla požívají ochrany 

dle autorského zákona. Tato ochrana není tímto opatřením dotčena. 

 

 

Čl. 2 

Afiliace 

  

1. Všichni zaměstnanci a studenti fakulty, kteří publikují výsledky vzniklé na pracovištích 

fakulty nebo s její podporou, uvádějí v záhlaví publikací institucionální afiliaci k fakultě. 

 

2. Zaměstnanci fakulty, kteří publikují výsledky vzniklé při jejich práci na jiných 

pracovištích (v České republice nebo v zahraničí), uvádějí institucionální afiliaci k fakultě tehdy, 

pokud mají v době vzniku této práce nebo v době jejího zaslání k publikaci uzavřen s fakultou 

pracovní poměr a pokud publikované výsledky souvisejí s náplní jejich práce na fakultě, uvedené 

v Popisu pracovní činnosti.  

 

3. Afiliace musí obsahovat text (v přesném znění) „Univerzita Karlova v Praze, 

Přírodovědecká fakulta“ v české verzi nebo „Charles University in Prague, Faculty of Science“ 

v anglické verzi. Afiliace může také navíc obsahovat oficiální název katedry či ústavu fakulty, 

pokud to umožňují pravidla vydavatelství příslušné publikace (viz Příloha č. 1). 

 

4. Publikace musí obsahovat v příslušné části poděkování grantovým a institucionálním 

podporám (správné názvy poskytovatelů podpory a čísla projektů, výzkumných záměrů a 

center), s jejichž pomocí publikace vznikla.  

 

 



Čl. 3 

Zadávání údajů o publikacích do databází 

 

1. Zaměstnanci fakulty jsou povinni údaje o všech svých publikacích, na nichž je 

institucionální afiliace k fakultě nebo které vznikly s podporou specifického vysokoškolského 

výzkumu, například s podporou Grantové agentury Univerzity Karlovy (dále GA UK), zadat 

v příslušných termínech do databází, jež stanoví děkan fakulty. Při zadávání údajů o těchto 

publikacích je nezbytné zadat i údaje o účelových (grantových) a institucionálních podporách 

(včetně čísel projektů, výzkumných záměrů nebo center), s jejichž pomocí publikace vznikla. 

Údaje o publikacích studentů, které vznikly s podporou prostředků specifického 

vysokoškolského výzkumu (GA UK), zadávají do databází pracoviště, která příslušné granty 

spravovala. 

 

2. Za úplnost a věcnou správnost záznamů v databázích i za dodržení stanovených termínů 

odpovídají vedoucí jednotlivých kateder a ústavů fakulty.  

 

 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

 

Opatření je platné a účinné dnem vydání.  

 

Osobou odpovědnou za realizaci tohoto opatření a kontrolu jeho dodržování stanovuji proděkana 

pověřeného řízením Střediska vědeckých informací. 

 

Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 13/2009. 

 

 

 

 

V Praze dne 3.3.2010 

 

 

 

Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. 

děkan fakulty 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1: Seznam českých a anglických oficiálních názvů pracovišť Univerzity Karlovy 

v Praze, Přírodovědecké fakulty. 

 

český název pracoviště anglický název pracoviště 
Sekce biologie 

Katedra filosofie a dějin přírodních věd 

Katedra antropologie a genetiky člověka 

Katedra botaniky 

Katedra experimentální biologie rostlin 

Katedra genetiky a mikrobiologie 

Katedra buněčné biologie 

Katedra fyziologie živočichů 

Katedra parazitologie 

Katedra ekologie 

Katedra zoologie 

Katedra učitelství a didaktiky biologie 

 

Sekce chemie 

Katedra analytické chemie 

Katedra anorganické chemie 

Katedra biochemie 

Katedra fyzikální a makromolekulární chemie 

Katedra organické a jaderné chemie 

Katedra učitelství a didaktiky chemie 

 

Sekce geografie 

Katedra fyzické geografie a geoekologie 

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 

 

Katedra demografie a geodemografie 

Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie  

 

 

Sekce geologie 

Ústav geologie a paleontologie 

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů 

 

Ústav petrologie a strukturní geologie 

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité 

geofyziky 

Laboratoře geologických ústavů 

 

 

Celofakultní ústavy/katedry 

Ústav pro životní prostředí 

Ústav aplikací matematiky a výpočetní techniky 

 

Katedra tělesné výchovy 

 

Department of Philosophy and History of Science 

Department of Anthropology and Human Genetics 

Department of Botany 

Department of Experimental Plant Biology 

Department of Genetics and Microbiology 

Department of Cell Biology 

Department of Physiology 

Department of Parasitology 

Department of Ecology 

Department of Zoology 

Department of Teaching and Didactics of Biology 

 

 

Department of Analytical Chemistry 

Department of Inorganic Chemistry 

Department of Biochemistry 

Department of Physical and Macromolecular Chemistry 

Department of Organic and Nuclear Chemistry 

Department of Teaching and Didactics of Chemistry 

 

 

Department of Physical Geography and Geoecology 

Department of Social Geography and Regional 

Development  

Department of Demography and Geodemography  

Department of Applied Geoinformatics and 

Cartography 

 

 

Institute of Geology and Palaeontology 

Institute of Geochemistry, Mineralogy and Mineral 

Resources 

Institute of Petrology and Structural Geology 

Institute of Hydrogeology, Engineering Geology and 

Applied Geophysics 

Laboratories of the Geological Institutes 

 

 

 

Institute for Environmental Studies 

Institute of Applied Mathematics and Information 

Technologies 

Department of Physical Education 

 

 


