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UNIVERZITA KARLOVA v PRAZE
3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA
Příkaz děkana č.5
Závazný pokyn pro autory publikovaných odborných a
vědeckých prací z 3. lékařské fakulty UK.
Čl.1
Předmět úpravy.
Tento příkaz stanoví pokyny pro autory publikovaných odborných a
vědeckých prací na 3.LF UK.
Tyto pokyny se vztahují na postup při publikování odborných a vědeckých
prací 3.LF UK v českých i mezinárodních časopisech a upravuje zejména:
a)
b)
c)
d)

závazný způsob zápisu jednotného textu adresy autorského kolektivu,
uvádění poděkování institucím, které podpořily vznik publikace,
uvádění spolupracujících institucí,
uvádění povinné dedikace ke grantovým projektům či výzkumným
záměrům, pokud k nim publikace přísluší.

Čl. 2.
Text adresy autorského kolektivu z 3.LF UK.
Tento příkaz stanoví, aby autoři vědeckých sdělení z 3.LF UK, kteří publikují
v českých i mezinárodních odborných časopisech nadále uváděli vždy:
a) následující označení fakulty
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (v jazyce českém)
3rd Faculty of Medicine, Charles University Prague ( v jazyce anglickém)
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b) názvy pracovišť 3.LF dle platného organizačního řádu a dle vydané
anglické terminologie pracovišť (uvedené na domácí webové stránce)
Příklad :
Low cholesterol levels in septic trauma patients
Josef Slama,Petr Dittert, Pavel Hroch and Martin Silber
Departament of Surgery and Departament of Anesthesiology and Critical Care, 3rd Faculty
of Medicine, Charles University Prague and University Hospital Kralovske Vinohrady
Prague, Czech republic.

Čl. 3.
Text poděkování.
Autoři odborných a vědeckých sdělení z 3.LF uvedou „poděkování“ institucím
neb osobám, které podpořily vznik článku, a to zpravidla před uvedením
literatury (česky i anglicky).
Příklad:
Our work was suported from the research programme of Ministry of Education of Czech
Republic MSM 0000121450 and from the Research Grant of Ministry of Health of Czech
Republic Nr.JPG 12 12. We express our thanks to Mrs. Maria Bednářová for excellent
technical support.

Čl.4.
Uvádění spolupracujících institucí.
Autoři uvedou v záhlaví práce 3.LF UK i spolupracující instituce (Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice Na Bulovce, Fakultní
Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Psychiatrické centrum Praha i další).
Uvedení fakulty v záhlaví práce je nutné i tehdy, kdy práce, na které se
podílel pracovník 3.LF UK měla prvního autora z jiné instituce.

Čl.5.
Uvádění dedikace ke grantovým projektům či
výzkumným záměrům.
Autoři vždy uvedou ve svých publikovaných výsledcích dedikaci ke
grantovým projektům i výzkumným záměrům, pokud je publikace spojena
s jejich řešením.
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Čl.6.
Ustanovení přechodná a závěrečná.
1) Tento příkaz neruší žádnou vnitřní normu.
2) Tento příkaz je účinný dnem 1.února 2007.

Zpracoval: prof.MUDr.M.Anděl

Doc.MUDr.Bohuslav Svoboda, CSc.
děkan 3.LF UK

V Praze dne 31.ledna 2007
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