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OPATŘENÍ DĚKANA,
kterým se vydává Příkaz děkana č. 3/2022,
kterým se stanoví principy publikační etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
Preambule
Účelem tohoto opatření děkana je nastavení a definování základních principů a norem v oblasti
publikační činnosti vědeckých a akademických pracovníků a studentů 3. lékařské fakulty UK. 3.
lékařská fakulta se plně hlásí k principům a zásadám uvedeným v Etickém kodexu Univerzity
Karlovy a jiných uznávaných dokumentech, včetně dokumentů mezinárodních.
Čl. 1
Autorství práce
1.

Každý, kdo má být označen za autora nebo spoluautora (dále souhrnně jen jako „autor“)
odborného textu (článku v časopise, kapitoly do monografie apod.) musí ke vzniku textu
přispět podstatným způsobem. Naplnění požadavku „podstatného přispění“ zpravidla autoři
musí deklarovat přímo redakci publikujícího časopisu. Zejména se jedná o přispění
v následujících formách:
•
•
•
•

podstatný podíl na designu, analýze nebo interpretaci dat;
prvopis nebo podstatnou revizi textu;
podrobné přečtení a písemný souhlas s finální verzí textu;
souhlas se zodpovědností za správnost všech aspektů publikované práce, jako je
metodika, sběr dat, zpracování dat, kompletnost dat atd.

Autorem není ten, kdo ke vzniku díla přispěl pouze poskytnutím pomoci nebo rady technické,
administrativní nebo odborné povahy nebo poskytnutím dokumentačního nebo technického
materiálu.
2.

Za prvního autora může být vždy označen výlučně ten autor, který napsal první verzi celého
textu a který poté do textu začlenil připomínky spoluautorů a recenzentů. U publikací,
obsahujících výsledky výzkumné činnosti je zpravidla za prvního autora rovněž považován
autor, který celý výzkum (resp. tu část, která je obsahem textu) realizoval a/nebo řídil.

3.

Výslovně se zakazuje, aby nadřízený pracovník uvedl sebe jako prvního autora textu, který
napsal jeho podřízený nebo jinak závislá osoba. Výjimka z tohoto zákazu je možná pouze za
současného splnění obou následujících podmínek: (a) původní text napsaný podřízeným
pracovníkem obsahoval tolik formální chyb, že byl nadřízený pracovník nucen text sám
zásadně přepracovat, a (b) nadřízený pracovník je autorem myšlenky (nápadu) daného
výzkumu či textu.

4.

Dále se výslovně zakazuje, aby školitel doktoranda sám napsal doktorandovi jeho text a
doktoranda následně uvedl jako prvního autora. Uvedené jednání se zakazuje nehledě na
motivaci takového konání, která může být jak hluboce lidská (pomoci kolegovi), tak i ryze
sobecká (pomoci sobě např. ke splnění požadavků na zahájení jmenovacího řízení nebo
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k získání finanční odměny za úspěšně vyškoleného doktoranda). Nehledě na skutečnou
motivaci uvedeného jednání se jedná o podvodné jednání, neboť umožní získat titul PhD
někomu, kdo požadavky na samostatnou vědeckou práci nesplňuje.
5.

Za korespondujícího autora může být označen kterýkoli z následujících pracovníků:
a) první autor – viz výše;
b) autor myšlenky či nápadu na daný výzkum či text;
c) školitel doktoranda;
d) pracovník, který pro daný projekt získal finanční prostředky – např. hlavní řešitel
grantu.
Za korespondujícího autora by neměl být považován přednosta pracoviště pouze z titulu své
funkce přednosty, pokud nesplňuje současně některou z výše uvedených rolí.

6.

Korespondující autor má zejména následující povinnosti a odpovědnosti:
a) povinnost konečný text předložit ke schválení všem spoluautorům; všichni
spoluautoři musí schválit též název časopisu, do něhož bude článek submitován (u
článků) resp. vydavatele (u knih);
b) odpovědnost za veškerou komunikaci s redakcí časopisu či s vydavatelem monografie
včetně všech revizí textu a s tím související povinnost o této komunikaci průběžně
informovat všechny spoluautory;
c) povinnost vždy neprodleně informovat spoluautory o rozhodnutí o přijetí či nepřijetí
textu;
d) v případě zaslání do jiného časopisu povinnost si opět vyžádat souhlas všech
spoluautorů.

7.

Pozice posledního autora (tzv. „senior autor“) je zpravidla pouze čestnou pozicí a nejsou na ni
žádné specifické požadavky. Je zvykem, že za posledního autora bývá označen autor
myšlenky (nápadu) a/nebo ten, kdo pro daný projekt získal finanční prostředky.
Čl. 2
Plagiátorství a odpovědnost spoluautorů

1.

Plagiátorství (včetně autoplagiátorství) je považováno za zcela nepřípustné a je přísně
postihováno. Za plagiátorství se nepovažuje uvedení textu s jeho řádnou citací, pokud
převzatý a řádně citovaný text netvoří významnou část celého textu. Citovat z předchozích
textů lze např. části metodiky, dílčí výsledky, hlavní závěry apod., ovšem pouze tak, aby nový
text výrazně převažoval nad citovaným textem nejen kvantitativně, ale i obsahově. Tímto
ustanovením není dotčeno Opatření rektora č. 13/2020 Posuzování plagiátorství na UK.

2.

Všichni spoluautoři odpovídají za odbornou i obsahovou integritu textu společně. Pokud si
kterýkoli ze spoluautorů není jist správností obsahu textu nebo má pochyby o tom, že text
vyjadřuje skutečné výsledky daného výzkumu, je povinen odmítnout dát souhlas s publikací
takového textu a v závažných případech má dát podnět k přezkumu Komisi pro etiku
akademické práce 3. LF UK.
Čl. 3
Afiliace pracoviště a uvádění zdroje financování

1.

Uvádění afiliace pracoviště je důrazně doporučeno vedením fakulty pro všechny pracovníky a
studenty, tj. na publikacích uvádět afiliaci fakulty v následujícím znění: „3. lékařská fakulta
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Univerzity Karlovy“ (v českém jazyce) nebo „Third Faculty of Medicine, Charles University“ (v
anglickém jazyce). Název konkrétního pracoviště (v oficiální podobě tak, jak je uvedena na
webu 3.LF UK) je možno uvést rovněž, nepovažuje se však za podstatou náležitost publikace.
Případné neuvedení afiliace fakulty na odborném textu je autor povinen na požádání
písemně zdůvodnit.
2.

U odborných textů, které zahrnují výsledky klinického výzkumu nebo klinické kasuistiky, je
nezbytné uvést kromě afiliace fakultní též afiliaci příslušného zdravotnického pracoviště, na
kterém byl výzkum realizován.

3.

Uvádění dedikace zdroje financování v rámci publikace je povinností ve vztahu ke všem
publikacím, které uvádějí výsledky výzkumu, jehož jakákoli část byla podpořena konkrétním
finančním zdrojem (grant, projekt EU, výzkumný program UK, soukromý sponzor apod.).
V souladu s uvedenou povinností musí být tento zdroj financování přesně uveden.
Čl. 4
Závěrečná ustanovení

1.
2.

Toto opatření děkana nabývá účinnosti ke dni 1. 3. 2022.
Toto opatření děkana bude uveřejněno ve VNS a na webové stránce fakulty.

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
děkan
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