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1. Účel  

Metodický pokyn navazuje na Smlouvu o vzájemné spolupráci při vykazování výsledků vědy 
a výzkumu mezi Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity (LF MU) a Fakultní nemocnicí 
Brno (FN Brno) podepsanou dne 21. prosince 2012 (dále jen Smlouva). Obecná pravidla pro 
vykazování výsledků jsou uvedena jako Příloha č. 4 na straně 13 tohoto Metodického 
pokynu. Druhy výsledků vědecko-výzkumné činnosti, na které se vztahuje tento Metodický 
pokyn, jsou uvedeny v Příloze č. 3 na stranách 11 až 12 tohoto Metodického pokynu.   
 
Účelem tohoto Metodického pokynu je stanovit přesný postup pro hlášení výsledků vědecko-
výzkumné činnosti (dále jen výsledků) na LF MU a FN Brno, pro jejich evidenci a jejich 
vkládání do národní databáze.   
 
 

2. Oblast platnosti 

Tento postup je závazný pro všechny autory výsledků vědecko-výzkumné činnosti, kteří jsou, 
či v čase vzniku výsledku byli, v pracovněprávním vztahu k LF MU, FN Brno či k oběma 
institucím. 
 
Případné porušení pravidel uvedených v tomto Metodickém pokynu je porušením povinností 
zaměstnance. 

 
 

3. Pojmy a zkratky 

 

3.1. Pojmy 

Afiliace 
 
Výsledek vědecko-
výzkumné činnosti 

Přiřazení firmy nebo instituce 
 
Výsledek základního a aplikovaného výzkumu, ve vývoji a nebo v 
inovacích 

 

3.2. Zkratky 

FN Brno - Fakultní nemocnice Brno 
LF MU  - Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity  
RIV  - Rejstřík informací o výsledcích 
VaV  - Věda a výzkum 
 
 

4. Metodický pokyn pro hlášení výsledků vědecko-výzkumné činnosti 

4.1.   Význam a zásady určení autorství 

Autorství vědecké publikace či jiného výsledku vědecko-výzkumné činnosti (patentu, 
užitného vzoru) se sebou ve stále rostoucí míře nese velmi závažné akademické, 
společenské a ekonomické atributy. Přispění ke vzniku výsledků vědy a výzkumu je na 
celém světě klíčovým předpokladem pro získání vědeckých titulů a akademických pozic, pro 
získání grantové podpory, pro ocenění vědeckou komunitou, pro budování dobrého jména 
vědecko-výzkumných institucí a dalších. Tyto nezpochybnitelné skutečnosti tak staví otázku 
autorství do stále viditelnějšího světla a je proto povinností každého výzkumníka 
(potenciálního autora) aby se jí s největší vážností zabýval. 
Velmi zřetelným dokladem, že autorství nelze lehkovážně přisoudit komukoli za pouze 
marginální přispění je skutečnost, že redakce prestižních vědeckých časopisů dnes téměř 
bez výjimky požadují explicitní vyjádření formy/podoby přispění každého jednotlivého autora 
a tato informace je v případě přijetí vědeckého článku publikována jako jeho nedílná součást. 
V redakcích takových časopisů pak bez této informace není rukopis článku ani přijat 



   

 

k oponentnímu řízení. Ačkoli kvantita a kvalita přispění „požadovaná― pro autorství není 
jednoznačně definována, nejčastěji jsou používána následující tři kritéria: 1) zásadní přispění 
ke koncepci a dizajnu práce, k získání dat, jejich analýze a interpretaci; 2) sepsání rukopisu 
či jeho kritická revize z pohledu vědeckého obsahu; a 3) vyjádření souhlasu s konečnou 
verzí rukopisu v jeho prepublikační podobě. Současně se pak očekává, že autoři jsou ti, kteří 
přispěli ke všem třem uvedeným prvkům, třebaže tak bylo v různé míře dané rozdílností 
jejich odborných expertíz. Tato kritéria jsou také, ne bezvýznamně, doporučena 
„International Committee of Medical Journal Editors―. 
Převedeno do pracovní reality, činnosti jako jsou například: i) rutinní manipulace 
s experimentálními zvířaty či buněčnými kulturami, ii) asistence při odběru či zpracování 
vzorků, iii) rutinní analýzy (bez ohledu na sofistikovanost použitých přístrojů), iv) 
komentování textu rukopisu z pohledu jeho frazeologie nebo sémantiky, v) jakýkoli finanční 
podíl na nákladech spojených s výzkumnou činností, či vi) obecná supervize výzkumné 
skupiny z pozice vedoucího samy o sobě zpravidla nemohou být dostatečným důvodem pro 
uznání autorství. Tyto a jim podobné způsoby přispění ke vzniku zveřejnitelného vědeckého 
výsledku by měly být „oceněny― formou jmenovitého uvedení v odstavci standardně 
nazývaném „Acknowledgment― (Uznání). Výše zmíněná expertní skupina, „International 
Committee of Medical Journal Editors―, také doporučuje vhodné formulace charakterizující 
způsoby přispění, které zpravidla nezakládají nárok na autorství, jako například: „sloužil jako 
vědecký poradce―; „kriticky zhodnotil návrh studie―; „sumarizoval data―; či „zajistil a staral se 
o pacienty použité ve studii―. 
V současné době začaly některé časopisy požadovat, aby jeden či více autorů byli uvedeni 
jako „garant/i―, kteří byli/jsou zodpovědní za integritu studie od jejího úplného začátku až do 
okamžiku publikování. Významnost takové garance je zřejmá zejména u multicentrických 
studií, kde faktor koordinace hraje zcela zásadní úlohu. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že být „autorem― znamená být někým, kdo má zejména 
zásadní intelektuální přispění k publikované studii. Autor musí být schopen jasně 
identifikovat svoje přispění ke studii stejně jako přispění dalších spoluautorů a musí být 
kompletně a bezvýhradně srozuměn se všemi vědeckými i formálními aspekty studie. 
S cílem stimulovat všechny pracovníky LF MU a FN Brno ke ztotožnění se s těmito 
elementárními zásadami určování autorství definuje „Smlouva o vzájemné spolupráci při 
vykazování výsledků vědy a výzkumu― a její příloha takzvaného „zodpovídajícího autora― 
(uvedena jako Příloha č. 4 na straně 13 tohoto Metodického pokynu). Funkce 
„zodpovídajícího autora― proto není omezena na pouhé zajištění správného vykázání 
výsledku, ale je naopak zcela instrumentální pro zodpovědné určení autorství studie v duchu 
„garanta― definovaného v předchozím odstavci. 
 
Více informací na téma etiky autorství získáte čtením Přílohy č. 1 (Guidelines - Committee of 
Publication Ethics; http://publicationethics.org/resources/guidelines) a Přílohy č. 2 
(International Committee of Medical Journal Editors - Uniform Requirements for Manuscripts 
Submitted to Biomedical Journals, Ethical Considerations in the Conduct and Reporting of 
Research, Authorship and Contributorship; http://www.icmje.org/ethical_1author.html) na 
stranách 6 až 10 tohoto Metodického pokynu. 
 

4.2. Postup – popis činností: 

V průběhu přípravy a realizace vědecko-výzkumné činnosti - před zveřejněním výsledku: 

 Stanovit autory výsledku v souladu s Pravidly uvedenými v Příloze č. 4 a s etikou 
vědecko-výzkumné práce. Význam a zásady určování autorství jsou diskutovány v odstavci 
4.1. tohoto Metodického pokynu (zaměstnavatel může od každého autora požadovat 
dodatečné doložení jeho přispění ke vzniku výsledku). 

 Stanovit „zodpovídajícího autora― v souladu s Pravidly uvedenými v Příloze č. 4  

 Ve výsledku (publikaci) pro jednotlivé autory uvést přesné názvy institucí, v rámci kterých 
se na vzniku výsledku podíleli (české a anglické verze názvů institucí jsou uvedeny 
v odstavci 4.3. tohoto Metodického pokynu). 

http://publicationethics.org/resources/guidelines
http://www.icmje.org/ethical_1author.html


   

 

 Ve výsledku (publikaci) uvést dedikace vědecko-výzkumnému projektu(ům), pokud 
takový(é) existují, čí uvést, že výsledek vznikl v rámci institucionální podpory na rozvoj 
výzkumné organizace. 
 

Po zveřejnění výsledku: 

 Následující kroky musí být učiněny nejlépe ihned, nejpozději však do 3 měsíců od 
zveřejnění výsledku. Za jejich splnění je zodpovědný „zodpovídající autor―. 

 Ke každému výsledku vyplnit „Evidenční list výsledku― (formulář je Přílohou č. 5 
uvedenou na straně 14 tohoto Metodického pokynu; v záhlaví uvést jméno „zodpovídajícího 
autora― včetně kontaktní e-mailové adresy a telefonu; v tabulce níže uvést všechny autory 
v pořadí v jakém jsou v seznamu autorů uvedeném na výsledku, mimo autorů z jiných 
institucí než jsou LF MU a FN Brno; opatřit podpisy všech autorů z LF MU a FN Brno 
uvedených v tabulce. Tito autoři svým podpisem stvrzují, že souhlasí s tím, aby 
„zodpovídající autor― za celý kolektiv vyřídil formality se zadáním do databáze RIV.  

 Originál, úplnou kopii výsledku a ideálně i elektronickou verzi článku, pokud je tato 
dostupná, spolu s Evidenčním listem výsledku doručit pracovníkovi pověřenému 
vkládáním výsledků do databáze výsledků (v současnosti Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková) 
na následující místo: pavilon A17, děkanát LF, pracovna číslo 306, telefon: 549 493 565, 
email: vposp@med.muni.cz 

 Pracovník pověřený vkládáním výsledků do databáze požádá „zodpovídajícího autora― o 
doplnění informací, pokud tyto budou shledány jako nekompletní či neumožňující vložit 
výsledek tak, aby podíl institucí na jeho vzniku odpovídal realitě. 
 
Důležité poznámky: 

 Celý proces je administrativně velmi jednoduchý a spočívá pouze v odeslání 
publikované práce a Evidenčního listu patřičnému pracovníkovi na Lékařskou fakultu MU. 

 Pracovník pověřený vkládáním výsledků vkládá všechny publikace vzniklé na LF MU 
a ve FN Brno. Toto platí i v případě, že autory práce jsou pouze zaměstnanci FN Brno (bez 
přispění LF MU) a práce tedy bude dedikována pouze FN Brno. 

 S veškerými nejasnostmi je nejlépe se obrátit přímo na pracovníka pověřeného 
vkládáním výsledků. Například, v případě, že přispění jednotlivých institucí na vzniku 
výsledku fakticky neodpovídá jednoduchému matematickému poměru počtu autorů z 
institucí, které se na vzniku výsledku podílely (zcela zásadní; viz úvodní část tohoto 
metodického materiálu o autorství a spoluautorství), bude požadované vložení výsledkem 
osobní konzultace „zodpovídajícího autora― a pracovníka pověřeného vkládáním výsledků. 
Vložení do informačního systému proběhne na základě zdůvodnění takovéto výjimky a po 
schválení její oprávněnosti pověřenými osobami LF MU a FN Brno (náměstek pro vědu, 
výzkum a školství FN Brno a proděkan pro vědu LF MU – schválení řeší pověřená osoba LF 
MU). 
 

4.3. Názvy institucí 

Fakultní nemocnice Brno 
Česky: název oddělení/kliniky, FN Brno 
Anglicky: name of department/clinic, University Hospital Brno 
 
Lékařská fakulta MU 
Česky: název ústavu/kliniky, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno 
Anglicky: name of department/clinic, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno 
 
 

5. Odpovědnosti a pravomoci 

Odpovědnosti za popisované procesy jsou uvedeny v článku 4 daného dokumentu. 
 
 
 

mailto:vposp@med.muni.cz


   

 

6. Související dokumenty 

Smlouva o vzájemné spolupráci při vykazování výsledků vědy a výzkumu mezi LF MU a FN 
Brno 
(vnitřní norma FN BRNO) Nakládání s výsledky vědecko-výzkumné činnosti ve FN Brno 
 
 

7. Přehled změn 

Změny textu oproti předchozí verzi na příslušných stranách dokumentu jsou uvedeny 
kurzívou. 

Výsledek revize (popis změny – beze změny) Poznámka 

  

  

  

  

  

 
 

8. Přílohy 



   

 

Příloha č. 1  

 
 
 



   

 

 
 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
 



   

 

Příloha č. 2 

 

International Committee of Medical Journal Editors 
 
Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals:  
Ethical Considerations in the Conduct and Reporting of Research: Authorship and 
Contributorship 

Byline Authors 

An ―author‖ is generally considered to be someone who has made substantive intellectual 
contributions to a published study, and biomedical authorship continues to have important 
academic, social, and financial implications (1). An author must take responsibility for at least 
one component of the work, should be able to identify who is responsible for each other 
component, and should ideally be confident in their co-authors’ ability and integrity. In the 
past, readers were rarely provided with information about contributions to studies from 
persons listed as authors and in Acknowledgments (2). Some journals now request and 
publish information about the contributions of each person named as having participated in a 
submitted study, at least for original research. Editors are strongly encouraged to develop 
and implement a contributorship policy, as well as a policy on identifying who is responsible 
for the integrity of the work as a whole.  

While contributorship and guarantorship policies obviously remove much of the ambiguity 
surrounding contributions, they leave unresolved the question of the quantity and quality of 
contribution that qualify for authorship. The ICJME has recommended the following criteria 
for authorship; these criteria are still appropriate for journals that distinguish authors from 
other contributors.  

 Authorship credit should be based on 1) substantial contributions to conception and 
design, acquisition of data, or analysis and interpretation of data; 2) drafting the 
article or revising it critically for important intellectual content; and 3) final approval of 
the version to be published. Authors should meet conditions 1, 2, and 3.  

 When a large, multicenter group has conducted the work, the group should identify 
the individuals who accept direct responsibility for the manuscript (3). These 
individuals should fully meet the criteria for authorship/contributorship defined above, 
and editors will ask these individuals to complete journal-specific author and conflict-
of-interest disclosure forms. When submitting a manuscript authored by a group, the 
corresponding author should clearly indicate the preferred citation and identify all 
individual authors as well as the group name. Journals generally list other members 
of the group in the Acknowledgments. The NLM indexes the group name and the 
names of individuals the group has identified as being directly responsible for the 
manuscript; it also lists the names of collaborators if they are listed in 
Acknowledgments.  

 Acquisition of funding, collection of data, or general supervision of the research group 
alone does not constitute authorship.  

 All persons designated as authors should qualify for authorship, and all those who 
qualify should be listed.  

 Each author should have participated sufficiently in the work to take public 
responsibility for appropriate portions of the content.  

Some journals now also request that one or more authors, referred to as ―guarantors,‖ be 
identified as the persons who take responsibility for the integrity of the work as a whole, from 
inception to published article, and publish that information.  

Increasingly, authorship of multicenter trials is attributed to a group. All members of the group 
who are named as authors should fully meet the above criteria for authorship/contributorship.  



   

 

The group should jointly make decisions about contributors/authors before submitting the 
manuscript for publication. The corresponding author/guarantor should be prepared to 
explain the presence and order of these individuals. It is not the role of editors to make 
authorship/contributorship decisions or to arbitrate conflicts related to authorship.  

Contributors Listed in Acknowledgments 

All contributors who do not meet the criteria for authorship should be listed in an 
acknowledgments section. Examples of those who might be acknowledged include a person 
who provided purely technical help, writing assistance, or a department chairperson who 
provided only general support. Editors should ask corresponding authors to declare whether 
they had assistance with study design, data collection, data analysis, or manuscript 
preparation. If such assistance was available, the authors should disclose the identity of the 
individuals who provided this assistance and the entity that supported it in the published 
article. Financial and material support should also be acknowledged.  

Groups of persons who have contributed materially to the paper but whose contributions do 
not justify authorship may be listed under such headings as ―clinical investigators‖ or 
―participating investigators,‖ and their function or contribution should be described—for 
example, ―served as scientific advisors,‖ ―critically reviewed the study proposal,‖ ―collected 
data,‖ or ―provided and cared for study patients.‖ Because readers may infer their 
endorsement of the data and conclusions, these persons must give written permission to be 
acknowledged.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Příloha č. 3 

Druhy výsledků evidované v RIV a jejich bodové ohodnocení 

 
 

 

 

 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 4 

 

Pravidla pro společné vykazování výsledků vědeckých týmů LF MU a FN Brno 
 

 Každý výsledek vědy a výzkumu (dále jen VaV) musí být vykázán nejpozději do tří 
měsíců od jeho dosažení. 

 

 Každý výsledek vědy a výzkumu, který je produktem týmové práce realizované ve 
více než jedné instituci, musí být pravdivě vykázán jako produkt obou institucí.   

 

 Dělení výsledku VaV mezi instituce je vždy odvozeno z transparentního a 
doložitelného podílu vstupů (intelektuálního a fyzického přispění pracovníků, 
materiálu, institucionální a grantové podpory, …) na jeho vzniku. 

 

 Podíl vstupů na vzniku výsledku se stanovuje pro každý výsledek zvlášť (a to i tehdy, 
kdy více různých výsledků je produktem jednoho a téhož kolektivu autorů). 

 

 Zodpovědnost za určení podílu vstupů (intelektuálního a fyzického přispění 
pracovníků, materiálu, institucionální a grantové podpory, …) a následné dělení 
výsledku mezi instituce nese „zodpovídající autor―. Zodpovídajícím autorem 
výsledku může být libovolný člen kolektivu autorů výsledku, bez ohledu na rozsah 
jeho podílu na vzniku výsledku. (Například, zodpovídajícím autorem výsledku, který 
má pět autorů, může být v pořadí třetí autor, který je vedoucím jednoho z pracovišť, 
na kterém výsledek vznikl. V tomto případě není zodpovídající autor výsledku ani 
prvním ani korespondujícím autorem).  

 

 Zodpovídající autor výsledku je určen kdykoli před vykázáním výsledku do databází 
výsledků VaV). Pozice zodpovídajícího autora musí být stvrzena podpisy všech členů 
řešitelského kolektivu na „Evidenčním listu výsledku―. Evidenční list výsledku předá 
zodpovídající autor výsledku pověřenému pracovníkovi. 

 

 Zodpovídající autor výsledku se stanovuje pro každý výsledek zvlášť. 
 

 Zadávat údaje do databáze(í) výsledků je oprávněn pouze pracovník pověřený dle 
článku III smlouvy, v nutných případech také zodpovídající autor výsledku.  

 

 Je nutno mít na paměti, že neexistuje univerzální řešení pro dělení výsledku mezi 
instituce a výsledný poměr v databázi RIV nemusí dokonale odpovídat dělení 
požadovanému zodpovídajícím autorem. Ideální řešení tak vždy bude produktem 
komunikace zodpovídajícího autora s pracovníkem určeným pro vkládání výsledků do 
databáze(í). 

 

 Následující skutečnosti nejsou bezvýhradně určujícími pro dělení výsledku mezi 
instituce: 1) afiliace autorů k jednotlivým institucím (autor může mít dvě afiliace, avšak 
daný výsledek může být asociován pouze s jednou z nich); 2) výše úvazku na 
jednotlivých institucích; 3) dedikace výsledku konkrétnímu projektu/grantu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

Příloha č. 5  
Evidenční list výsledku 

 

Název výsledku (úplná citace): 
 
 
Druh výsledku*:             J       B      D      P      Z      F       G       H       N       R       V 
Zodpovídající autor **:                                            e-mail:                                          tel: 
Domácí autoři v pořadí uváděném u výsledku: 

- Do prvního sloupce tabulky vyplňte domácí autory výsledku.  

- Do tabulky neuvádějte zahraniční autory a autory mimo uvedené instituce. 

- Domácí autor je tvůrce, který výsledku dosáhl v rámci pracovněprávního vztahu k LF MU nebo FN Brno (tj. k 
subjektu, který předkládá výsledek). Pracovně právní vztah se musí vztahovat k aktivitě výzkumu a vývoje, na 
základě které výsledek vznikl. Pro zařazení tvůrce výsledku mezi domácí tvůrce je rozhodující, zda tento 
pracovně právní nebo studijní vztah trval v době vytvoření výsledku, nikoli rok uplatnění. Domácím tvůrcem je i 
student v doktorském nebo magisterském studijním programu. 

 

Jméno autora 
Instituce*** 

 (ve vztahu k výsledku) 
Přispění 
autora**** 

Podpis 
autora 

LF MU FN Brno 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Počet cizích autorů (vyplňte číslovku)     

 

 
 

                                                           
*
 Druh výsledku označte zakroužkováním. 

** Definován pravidly pro společné vykazování výsledků vědeckých týmů LF MU a FN Brno. 
*** Vepište ANO či NE. 
**** Přibližné přispění autora ke vzniku výsledku, vyjadřuje se v procentech, celkový součet musí být 100%. 


