INTERNÍ POKYNY PRO EVIDENCI VÝSLEDKŮ TVŮRČÍ ČINNOSTI NA LFHK a FNHK
Tvůrčí činnost pracovišť LFHK (dále jen LF) a FNHK (dále jen FN) patří mezi základní priority obou
institucí, neboť dokládá jejich vědecký potenciál a slouží jako jeden ze základních ukazatelů pro
poskytnutí institucionálních prostředků na výzkum a vývoj v dalším roce.
Jedním z nejdůležitějších úkolů při sběru dat je zajistit jejich formální přesnost a jednotnost. Je proto
nezbytné, aby souvislost výsledků pracovníků a studentů LF a pracovníků FN s jejich pracovištěm byla
jednoznačně identifikovatelná. Je nutné, aby název pracoviště uvedený u výsledků souhlasil s tím, jak
bude výsledek zaevidován v databázi OBD. Povinností všech publikujících autorů v pracovněprávním
vztahu k Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové a studentů zapsaných do bakalářských,
magisterských a doktorských studijních programů LF, je uvádět v každé své odborné práci určené k
publikování název příslušné organizační součásti LF. To samé platí i pro publikující autory v
pracovněprávním vztahu k Fakultní nemocnici Hradec Králové.
Při odevzdávání práce určené k publikaci je důležité uvádět správně oficiální název instituce:
 LF: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové (Charles University, Faculty of
Medicine in Hradec Králové).
 FN: Fakultní nemocnice Hradec Králové (University Hospital Hradec Králové)
Jedině tak je zajištěno, že je-li uvedený výsledek excerpován databázemi Web of Knowledge nebo
Scopus, bude správně zahrnut do hodnocení LF a FN.
Oficiální názvy jednotlivých pracovišť jsou uvedeny na webových stránkách obou institucí:
 LF: česká verze, anglická verze
 FN: česká verze, anglická verze
Sběrem bibliografických dat o výsledcích tvůrčí činnosti pracovišť LF a FN je pověřena Lékařská
knihovna Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen LK). Sběr dat a jejich vykazování probíhá na
obou institucích jednotným způsobem a řídí se aktuálně platnými požadavky Rady vlády pro výzkum,
vývoj a inovace, pravidly vydanými rektorátem UK a interními pokyny vedení LF a FN.
Sběr bibliografických dat probíhá prostřednictvím systému IS Věda - modul OBD (dále jen OBD).
Správcem OBD je pro LF a FN Mgr. Radka Pavlová, další kontaktní osobou je Mgr. Lucie Repová, obě
na tel. kl. 530 (z FN 18/530).
Výsledky tvůrčí činnosti evidované v OBD slouží zejména:
 k dokumentování tvůrčí činnosti autorů a jejích výsledků,
 k pořizování datových dávek údajů o výsledcích pro Rejstřík informací o výsledcích (RIV). Tato
povinnosti vyplývá ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných
prostředků a z Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory
výzkumu, vývoje a inovací, schválená Vládou dne 8. 2. 2017
 k zajištění podkladů pro vnitřní hodnocení na LF a FN, pro vnitřní hodnocení kvality na UK,
včetně podkladů pro akreditace, pro žádosti o grant apod.
Vedoucí pracoviště je povinen určit jednoho svého pracovníka jako tzv. oprávněnou osobu, která
bude moci zadávat a editovat data za své pracoviště. Oprávněné osoby budou mít přiděleno své login
a heslo pro vstup do systému. Seznam oprávněných osob bude k dispozici v LK. Oprávněná osoba je v
případě potřeby ve spojení s LK.

V OBD jsou evidovány výsledky všech domácích autorů, tj. všech pracovníků, kteří mají platný
pracovněprávní nebo studijní vztah k LF a FN, a kteří jsou v systému OBD evidování v číselníku
Seznam osob UK.
Do číselníku Seznam osob UK jsou dávkově importování vysokoškolští pracovníci FN, kteří mají
pracovní vztah k FN. Chybí-li některý z VŠ pracovníků FN v číselníku, je třeba kontaktovat správce
systému a žádat doplnění autora. Stejným způsobem je třeba postupovat i v případě, že mezi autory
hlášené publikace bude jiný typ pracovníka FN než VŠ.
Do OBD je možné zadávat údaje o výsledcích průběžně, nejpozději však do vyhlášení ukončení sběru
dat za daný rok. Pro články z časopisů evidovaných v databázích Web of Science (s IF), Scopus nebo
ERIH platí, že záznam do OBD musí být pořízen do tří měsíců od data vydání, resp. zveřejnění článku
v těchto databázích, nejpozději však do vyhlášení ukončení sběru dat za daný rok.
Evidují se pouze publikace již vydané, tedy jen takové, které jsou veřejně dostupné (vydaná čísla
časopisů, vydané knihy, sborníky apod.). Nikoliv tedy práce dané do tisku. U časopisů, které mají
tištenou a online verzi, podléhá evidenci pouze tištěná forma. Elektronická forma je povolena u
časopisů, které mají pouze online verzi. Práce, které byly publikovány v předchozích letech, a které
ještě nebyly zahrnuty do evidence, lze uvést v následujícím roce sběru. Abstrakta v jakékoli podobě
nejsou předmětem evidence, i kdyby vyšla v časopisech s vysokým IF.
Do OBD vkládají údaje o výsledcích všechny součásti UK a připojené fakultní nemocnice. Pokud se na
daném výsledku podílí více institucí, pak tento výsledek nahlásí do OBD pouze to pracoviště, jejíž
pracovník je uveden jako první v pořadí z UK nebo připojených nemocnic, tedy je první domácí autor.
První domácí autor je odpovědný za úplnost, tj. obsahovou stránku a věcnou správnost předávaných
údajů a předává tyto údaje oprávněné osobě na svém pracovišti.
Povinnosti prvního domácího autora na LF a FN:
a. dodat kopii titulního listu časopisu nebo knihy (sborníku apod.), kopii stránky s dokladem
ISSN nebo ISBN, u článků v časopise kopii celého separátu a v případě kapitoly nebo statě
alespoň první a poslední stránku práce. U jiných než publikačních výsledků musí dodat takové
doklady, které umožní LK kontrolu veškerých nahlášených údajů (např. kopie patentové
listiny).
b. ke každému hlášenému výsledku musí připojit vyplněnou Průvodku k publikačnímu výsledku,
která je vystavena ke stažení na stránkách IS věda – Návody, pokyny
Na Průvodce musí uvést:
 jméno a příjmení všech autorů v pořadí, jak je uvedeno ve výsledku
 u domácích autorů (LF a FN) je třeba uvést konkrétní vykazující pracoviště na dané
instituci. Je-li u výsledku uvedena afiliace, musí být vykazující pracoviště shodné
s touto afiliací, pokud to není v rozporu se skutečným úvazkem autora.
 u domácích autorů případný počet jiných institucí než LF a FN, které jsou uvedeny
v afiliaci. Tento údaj je povinný pouze u článku v časopise.
 mentální podíly všech autorů. Součet mentálních podílů všech autorů musí být 100
%. Tento údaj je povinný pouze u článků v časopisech.
Všechny údaje na Průvodce potvrdí první domácí autor svým podpisem. Bez těchto
potvrzených údajů nemůže být práce zavedena do systému. Údaje uvedené v Průvodce jsou
nezbytné pro hodnocení publikační aktivity jednotlivých pracovníků, pracovišť a výzkumných
týmů.
Oprávněná osoba je odpovědná za úplné a správné zavedení veškerých předaných údajů do systému
OBD a za předání kopií a Průvodek do LK v řádném termínu.

Všichni autoři LF a FN, kteří v daném roce publikovali, jsou povinni podle pokynů LK provést v
předepsaných termínech autorizaci předkládaných výsledků s tím, že veškeré údaje, které prošly
autorizací, jsou považovány za definitivní a závazné.
Předmětem evidence jsou všechny druhy výsledků, které shromažďuje databáze RIV a další druhy dle
potřeby výzkumné organizace. Evidenci podléhají tyto druhy výsledků:
 Článek v časopise (abstrakta ne)
 Příspěvek v konferenčním sborníku (abstrakta ne)
 Stať ve sborníku prací (abstrakta ne).
 Kniha
 Kapitola v knize
 Kniha pouze s editory – nejde do RIV
 Akademické práce – nejde do RIV
 Audiovizuální tvorba, elektronický dokument
 Patent
 Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno
 Výsledky s právní ochranou - užitný vzor, průmyslový vzor
 Technicky realizované výsledky - prototyp, funkční vzorek
 Poskytovatelem realizované výsledky - výsledky promítnuté do právních předpisů a norem,
do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence příslušeného
poskytovatele
 Certifikované metodiky, léčebné postupy, památkové postupy, specializované mapy s
odborným obsahem
 Software
 Audiovizuální tvorba, elektronické dokumenty
 Uspořádání (zorganizování) konference, workshopu
 Uspořádání (zorganizování) výstavy
 Jiný výsledek
Při evidenci těchto výsledků je nutné vycházet z Definice druhu výsledků dle RIV

