
 

 

 

 

 

Příloha č. 3: Publikace vztahující se k tématu disertace 
Jako publikační výstupy nezbytné k připuštění k obhajobě mohou být uznány pouze práce, u nichž je z afiliace 

patrné, že byly dosaženy jako výsledky doktorského studia na LF MU a jejich afiliace k LF MU je dle řádných 

akademických zvyklostí, viz Směrnice LF 1/2019 

 
Příjmení, jméno, titul, učo:  

 

Souhrn 

Publikace Počet IF/Q-WOS 

Jimp Prvoautorské  Př.: 1.: 2,7/Q2 

Př.: 2.: 5,6/Q1 

Spoluautorské        

Jrec Prvoautorské        

Spoluautorské        

Další Knihy        

Kapitoly v knize        

Příspěvky ve sborníku        

Jiné (patenty...)        

 

Detailní přehled publikační aktivity 

Originální práce s IF1  

A. Prvoautorské  

1. Bibliografický záznam práce2         

 

IF3 Q WOS WOS kategorie 

                  

 

Citace (bibliografické záznamy citací)4 

1.       

2.       

3.       

 

2. Bibliografický záznam práce         

IF Q WOS WOS kategorie 

                  

 

Citace (bibliografické záznamy citací) 

1.       

2.       

3.       

 

B. Spoluautorské  

1. Bibliografický záznam práce         

IF Q WOS WOS kategorie 

                  

 

 

                                                 
1 U publikací s IF (Impakt faktor) uvádějte i kategorii dle WOS a Q WOS (Impakt faktor kvartil), příklad: IF=1,167; 

GENETICS & HEREDITY Q4 (v případě více kategorií, uveďte kategorii s nejvyšším příslušným kvartilem). 
2 S ohledem na provádění následných kontrol dle nařízení/směrnic LF MU uvádějte při citování článků v případě více tvůrců 

všechny autory, NEPOUŽÍVEJTE zkratku „et al.“, „aj.“ (nebo ekvivalent v řeči, ve které je článek napsán). 
3 Uvádějte IF v roce publikování. Pokud je publikace zatím pouze přijata k tisku, uvádějte aktuální IF časopisu. Po schválení 

oborovou radou je možné uvádět i publikace před zahájením Ph.D. studia.  
4 Uvádějte jen nejvýznamnější citace. Je možné uvést i více citací než tři. Neuvádějí se autocitace, za autocitace se považuje i 

citace spoluautorů. 

https://www.med.muni.cz/do/med/uredni_deska/pravni_normy/smernice_dekana/2019/1-2019_-_smernice_dekanadoktorskeho_studia_lf_podpis.pdf


Citace (bibliografické záznamy citací) 

1.       

2.       

3.       

 

2. Bibliografický záznam práce         

IF Q WOS WOS kategorie 

                  

 

Citace (bibliografické záznamy citací) 

1.       

2.       

3.       

 

Originální práce v recenzovaných časopisech 

 

A.  Prvoautorské 

1. Bibliografický záznam práce         

Citace (bibliografické záznamy citací) 

1.       

2.       

3.       

 

2. Bibliografický záznam práce         

Citace (bibliografické záznamy citací) 

1.       

2.       

3.       

 

B.  Spoluautorské 

1. Bibliografický záznam práce         

Citace (bibliografické záznamy citací) 

1.       

2.       

3.       

 

2. Bibliografický záznam práce         

Citace (bibliografické záznamy citací)      

1.       

2.       

3.       

 

Další publikace 

Knihy 

      

Kapitoly v knize 

      

Příspěvky ve sborníku 

      

Jiné 

      

 

Tato příloha se nepodepisuje (zasílá se jen elektronicky ve Wordu pracovníkovi OKR LF, viz 

pokyny). 

 

https://www.med.muni.cz/veda-a-vyzkum-archiv/doktorske-studium/studium/obhajoba-disertacni-prace

