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ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ § 1

Úvodní ustanoveníÚvodní ustanovení

Vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy 
jsou vrcholnými centry vzdělanosti, nezávislého poznání a 
tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, 

iál í k i ké ji l č i í žsociálním a ekonomickém rozvoji společnosti tím, že:

a) uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svéhoa) uchovávají a rozhojňují dosažené poznání a podle svého 
typu a zaměření pěstují činnost vědeckou, výzkumnou, 
vývojovou a inovační uměleckou nebo další tvůrčí činnostvývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost,
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ČÁST ČTVRTÁ
STUDIJNÍ PROGRAM

§ 47

Doktorský studijní programý j p g
(1) Doktorský studijní program je zaměřen
na vědecké bádání a samostatnou tvůrčína vědecké bádání a samostatnou tvůrčí
činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo

t t t ti k t ů čí či tna samostatnou teoretickou a tvůrčí činnost
v oblasti umění.

Nezastupitelný prožitek, který získají 
ostatní studenti při řešení výzkumných 
projektů nebo samostatné teoretické a 

5

p j
tvůrčí činnosti. 



…“víte myslím, že teď… víte myslím, že teď 
bych si tady měla ještě 
vystudovat nějakou 
ěd “vědu“…
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„Vzácný a záviděníhodný učitel!“
aneb

„Jaký školitel, taký žák!“
„Odvažuji se říci, pane profesore,že bez vás by tato téze nespatřila světlo světa“„Vzácný a záviděníhodný učitel!“   aneb „Jaký školitel, taký žák!“
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„Odvažuji se říci, pane profesore,že bez vás by tato téze nespatřila světlo světa“

„Odvažuji se říci, pane profesore, že bez vás by tato téze nespatřila světlo světa“
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http://www.ukb.muni.cz/kuk/animace/eiz/pdf.php?file=publikacni_etika/citace.pdf
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Krčál,M.: Inforum 2014. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 8 [cit. 20.09.2014]. Dostupný na World 
Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8252>. drn:nbn:cz:ik‐008252. ISSN 1212-5075.

Pomocné vědy informační jako suma kompetencí
Odpopoledne ve Venclovského aule bylo věnováno především přednáškám odOdpopoledne ve Venclovského aule bylo věnováno především přednáškám od 

producentů systémů a vydavatelů. Bohužel zajímavější druhou část o e-knihách jsem 
musel vynechat, protože se kryla se sekcí s názvem :

Věda a knihovníci: musíme si pomáhatVěda a knihovníci: musíme si pomáhat. 

Hned v jejím úvodu připomněl doc. Špála, že publikační činnost je 
základní součástí vědy a případné náklady spojené s publikováním jsouzákladní součástí vědy a případné náklady spojené s publikováním jsou 
uznatelnými výdaji jakéhokoliv výzkumu. Vyzdvihl důležitost neformálního 
vzdělávání (invisible college), například ve formě setkávání a zákulisních diskuzí na 
konferencích.konferencích. 

Zamýšlel se také nad otázkou, 
zda může knihovník učit něco, co nevystudoval.  

Ř š í tř j d b é di t d k bi i ISK ji ý b Z ý hŘešení spatřuje v dvouoborovém studiu, tedy v kombinaci ISK s jiným oborem. Ze svých 
zkušeností vím, že k nám do kabinetu informačních studií a knihovnictví (KISK) se hlásí 
stále více studentů z jiných oborů, případě studují náš obor společně s dalším, takže tato 
úvaha není úplně scestnáúvaha není úplně scestná.
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Vlevo: docent Milan Špála; vpravo: moderátorka sekce Eva LesenkováVlevo: docent Milan Špála; vpravo: moderátorka sekce Eva LesenkováVlevo: docent Milan Špála; vpravo: moderátorka sekce Eva LesenkováVlevo: docent Milan Špála; vpravo: moderátorka sekce Eva LesenkováVlevo: docent Milan Špála; vpravo: moderátorka sekce Eva LesenkováVlevo: docent Milan Špála; vpravo: moderátorka sekce Eva Lesenková

S ohlasem se setkalo i zavedení pojmu 
pomocné vědy informační, 

ikterý by měl pokrývat oblasti jako vyhledávání a práce s literaturou, kvalita zdrojů, 
psaní odborných prací, znalosti jak a kde publikovat, jak správně prezentovat dosažené 
výsledky, nástroje pro hodnocení vědy apod. ý y, j p y p

Vlevo: docent Milan Špála; vpravo: moderátorka sekce Eva Lesenková
Krčál, Martin. Inforum 2014. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 8 [cit. 20.09.2014]. Dostupný na 

World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/8252>. urn:nbn:cz:ik‐008252. ISSN 1212-5075.

Vlevo: docent MUDr.Milan Špála CSc. 
vpravo: moderátorka  PhDr. Eva Lesenková, PhD.
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SCIENCE WRITING WORKSHOP
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Á Ě Á ÍODBORNÁ A VĚDECKÁ KOMUNIKACE PÍSMEM 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurz pro pregraduální a postgraduální (CSc., PhD.,) studenty  1. LF UK 
Letní semestr 1998/1999

P r o g r a m  a  r o z v r h

První lékařská fakulta Univerzity Karlovy připravila pro studenty pre- a post- gradu-
álního studia a pracovníky VFN ve dnech 27. dubna až 18. května 1999 cyklus čtyř před-
nášek který je určen pracovníkům 1 LF a VFN jež se zvláště v poslední době přihlásilinášek, který je určen pracovníkům 1. LF a VFN, jež se, zvláště v poslední době, přihlásili 
k přípravě kandidátských dizertačních prácí. 

Přednášky jsou zaměřeny na vyhledávání a zpracování vědeckých informací, využí-
á í bibli fi ký h d t bá í j k ž i lá á í ří á í člá k d dbvání bibliografických databází jakož i na plánování, přípravu a napsání článku do odbor-

ného časopisu. Cílem kurzu bude poskytnout účastníkům k výše uvedeným tématům vedle 
odborných znalostí hlavně praktické rady a pokyny (proto forma workshopu).  

Kurz se koná vždy v úterý od 15.00 do 16.30 v posluchárně II. interní kliniky. 
První setkání je 27. dubna 1999. Pokračování 4., 11. a 18. května 1999. Přednášky budou 
pro účastníky doplněny tištěnými texty z probírané problematiky. Kapacita posluchárny je 
90 í
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Všech čtyř úterních sezení se účastní významní pracovníci fakulty s příspěvky dopl-
ňujícími probírané otázky: Prof. C. John – Úloha vědecké literatury pro rozvoj medicíny, 
Prof. J. J. Štěpán Prof. V. Bencko – Mezinárodní spolupráce základem úspěšné publikační 
činnosti, – Publikační výstupy klinického výzkumu a  Doc. M. Grim – Společné základy 
publikačních principů  moderní medicíny. 

Obsah kurzu vznikl ve spolupráci oddělení 1. LF pro vědu a výzkum a Ústavu 
vědeckých informací 1. LF. Koordinátorem kurzu je doc. MUDr. Milan Špála.  Podrobný 
sylabus kurzu je připojen. y j p p j

25. března 1999                                                                         Doc. MUDr. Petr Hach, CSc.
děkan fakulty

--------------------------------
d d l fPřípadné další informace:

Ústav vědeckých informací (Science Writing Workshop)
Kateřinská 32, 128 01 Praha 2 (tel.: 29 16 00,  fax: 96 151 287)  

il il l @lf1 i le-mail: milan.spala@lf1.cuni.czl
na domovské stránce ÚVI v rubrice „Novinky“ http:// www.lf1.cuni.cz/uvi/vitejte.html

25. 5. 2014 IVIG 2014                                           © M. Špála 2014 16



SCIENCE WRITING WORKSHOP
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ODBORNÁ A VĚDECKÁ KOMUNIKACE PÍSMEM V MEDICÍNĚ

i -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postgraduální kurz pro doktorandy  pořádaný na 1. lékařské fakultě UK  posluchárně 

II. interní kliniky VFN (U nemocnice 2, I. p.) ve dnech 21. a 28. května, 4. a 11. června 2001
Š ÁKoordinátor: DOC. MUDR. M. ŠPÁLA, CSC.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 5 2001 pondělí (14 00-16 15)21. 5. 2001 pondělí (14.00-16.15)
1 Písemné sdělení "LITERA SCRIPTA MANET" 

28. 5. 2001 pondělí (14.00-16.15)
22 Jak napsat odborný článek „PUBLISH OR PERISH“

4. 6. 2001 pondělí (14.00-16.15)

3 Od sjezdového abstraktu po grantový projekt.   j p g ý p j
„PUBLICO ERGO SUM“ 

11. 6. 2001 pondělí (14.00-16.15)
4 Článek v systému vědeckých informací4 Článek v systému vědeckých informací.   

„INFORMATION IS NOTHING IF NOT SHARED“
5 Tradice, morálka a právo v publikační aktivitě.   

CAVEAT AUCTOR“
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Univerzita Karlova - Ústřední knihovna a 1. lékařská fakulta

Dnes ve středu 8. prosince 2010 
od 09:00 do 17:00 se koná v této místnosti kurz:

„ Úspěšné a korektní publikování
vědeckých výsledků na prahu 21. století

V odborném časopise nebo na internetu “V odborném časopise nebo na internetu 

( Doc. Milan Š p á l a )

Prosíme nerušit!
18
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Národní Lékařská Knihovna, Vol. 17 (No.3-4), 2012

MUDr. Jan Helbich, CSc. (*20. 7. 1927) 2014 - 87 let 
Doyen české vědecké lékařské informatiky a zakladatel československé lékařské bibliometrie. 

Š

19

Milan Špála, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

i
AA ROX +DSC 0087 http://www.publikace-nlk/lekarska-knihovna/2012/2012-3-4/mudr-jan-helbich-csc



Děkuji zaDěkuji za
pozornost!pozornost!
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Kontakt:

Doc. MUDr. Milan  Š p á l a,  CSc. 

Univerzita Karlova 1 lékařská fakultaUniverzita Karlova, 1. lékařská fakulta  

 Doubravínova 216/7,  163 00  P r a h a   6.

 732 145 471 732 145 471

@-mail spala.m@seznam.cz@ p

www     http://info.sks.cz/users/sp/
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