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Nařízení (interní předpis) ředitele k publikační činnosti zaměstnanců a 

studentů Ústavu geologie a paleontologie PřF UK 
 
(1) Publikace interních zaměstnanců s hlavním pracovním úvazkem na Ústavu geologie a 
paleontologie PřF UK 
 
Interní zaměstnanci s hlavním pracovním úvazkem (100%) na Ústavu geologie a 
paleontologie PřF UK musí uvádět na všech svých vědeckých monografiích a publikacích 
zahrnutých v databázích ISI Web of Science a/nebo Scopus (ať již jako hlavní autoři či 
spoluautoři) výhradně a pouze jedinou afiliaci, a to k Ústavu geologie a paleontologie PřF UK 
(podle níže uvedeného vzoru).  
 
(2) Publikace zaměstnanců s částečným a/nebo vedlejším úvazkem na Ústavu geologie a 
paleontologie PřF UK 
 
Zaměstnanci s vedlejším pracovním úvazkem (menším než 100 %, kromě grantů) na Ústavu 
geologie a paleontologie PřF UK musí uvádět na všech svých vědeckých monografiích a 
publikacích zahrnutých v databázích ISI Web of Science a/nebo Scopus (ať již jako hlavní 
autoři či spoluautoři) jako další (druhou, třetí, apod.) i afiliaci k Ústavu geologie a 
paleontologie PřF UK (podle níže uvedeného vzoru). 
 
(3) Publikace zaměstnanců s úvazkem na grantech na Ústavu geologie a paleontologie PřF 
UK 
Zaměstnanci s vedlejším pracovním úvazkem na grantech (např. typu GAČR) vedených na 
Ústavu geologie a paleontologie PřF UK musí uvádět jako první nebo další (druhou, třetí, 
apod.) i afiliaci k Ústavu geologie a paleontologie PřF UK (podle níže uvedeného vzoru), a to 
na všech vědeckých monografiích a publikacích (zahrnutých v databázích ISI Web of Science 
a/nebo Scopus, ať již jako hlavní autoři či spoluautoři) vzniklých z této grantové podpory. 
 
(3) Studenti Ústavu geologie a paleontologie PřF UK 
 
3a. Studenti bakalářského a magisterského stupně a studenti prezenčního doktorského 
studia vedení na Ústavu geologie a paleontologie PřF UK musí uvádět na všech svých 
vědeckých monografiích a publikacích zahrnutých v databázích ISI Web of Science a/nebo 
Scopus (ať již jako hlavní autoři či spoluautoři) buďto jako jedinou afiliaci, nebo jako první 
afiliaci z několika dalších, k Ústavu geologie a paleontologie PřF UK (podle níže uvedeného 
vzoru). Na plnění tohoto předpisu dohlížejí školitelé studentů. 
 
3b. Studenti doktorského studia v kombinované formě zapsaní na Ústavu geologie a 
paleontologie PřF UK musí uvádět na všech svých vědeckých monografiích a publikacích 
(zahrnutých v databázích ISI Web of Science a/nebo Scopus, ať již jako hlavní autoři či 
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spoluautoři), jež jsou nebo budou součástí disertační práce, jako další (druhou, třetí, apod.) i 
afiliaci k Ústavu geologie a paleontologie PřF UK (podle níže uvedeného vzoru). Na plnění 
tohoto předpisu dohlížejí školitelé studentů. 
 
(4) Afiliace k Ústavu geologie a paleontologie PřF UK se uvádí vždy a všude v jednotném 
formátu a v plném znění, možné jsou obě jazykové varianty (britská nebo americká 
angličtina): 
 
Britská angličtina: 
 
Institute of Geology and Palaeontology, Faculty of Science, Charles University, Albertov 6, 
Prague, 12843, Czech Republic 
 
 
Americká angličtina: 
 
Institute of Geology and Paleontology, Faculty of Science, Charles University, Albertov 6, 
Prague, 12843, Czech Republic 
 
 
(5) Poděkování (Acknowledgements) 
V sekci poděkování (Acknowledgements) v publikacích s afiliací k Ústavu geologie a 
paleontologie jsou zaměstnanci i studenti povinni uvádět příslušné aktuální finanční zdroje 
(včetně názvu a čísla), zejména relevantní institucionální podporu (typu PRVOUK, SVV, 
apod.). 
 
(5) Toto nařízení je platné od 1.11.2016. 
 
(6) Nedodržení tohoto interního předpisu bude považováno za porušení pracovní kázně. 
 
 

 
V Praze 27.10.2016 

 
 

 
 

prof. RNDr. Jiří Žák, Ph.D. 
ředitel ústavu 


