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Článek 1 
1. Ediční řada na podporu doktorského studijního programu (dále Ediční řada) je určena 

k podpoře publikační činnosti studentů doktorského studijního programu (dále DSP) 
na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP). 

 
 

Článek 2 
1. V rámci Ediční řady je možné prezentovat výsledky dosažené při studiu DSP na LF 

UP ve formě monografie za následujících podmínek: 
1.1. prvním autorem je student DSP na LF UP, 
1.2. maximální počet autorů je 3, 
1.3. předložený rukopis doporučí k publikaci ve formě monografie školitel příslušného 

studenta DSP, 
1.4. v případech, kdy školitel příslušného studenta DSP je spoluautorem předloženého 

rukopisu, doporučuje publikaci ve formě monografie přednosta ústavu či kliniky. 
2. Publikace monografie v rámci Ediční řady je možná pouze po úspěšné obhajobě 

disertační práce. 
3. Publikace monografie musí být doporučena příslušnou Oborovou radou DSP na LF 

UP. 
 
 

Článek 3 
1. Rukopis je předložen standardním postupem (prostřednictvím odpovědné referentky 

děkanátu LF UP) předsedovi Ediční komise LF UP. 
2. Předseda Ediční komise LF UP zajistí dva nezávislé oponentské posudky a v případě, 

že oba doporučí publikaci ve formě monografie, předá rukopis k dalšímu řízení 
Vědecko-výzkumné komisi LF UP. 

3. Pokud je rukopis předložen v rámci obhajoby disertační práce studenta DSP, lze 
požádat o posudek k publikaci ve formě monografie oponenty disertační práce. 

 
 

Článek 4 
1. Vědecko-výzkumná komise LF UP posoudí 2x ročně (vždy práce obhájené v 

předchozím semestru) došlé návrhy na monografie v rámci Ediční řady a vybere 
nejlepší návrh z teoretických a preklinických oborů a nejlepší návrh z  klinických 
oborů za příslušný semestr. 

2. Vědecko-výzkumná komise LF UP předloží vybrané návrhy na monografie děkanovi 
LF UP. 

3. O publikaci monografie v Ediční řadě rozhoduje děkan LF UP. 
 
 

Článek 5 
1. Ediční řada je vydávána ve Vydavatelství Univerzity Palackého. 
2. Ediční řada má své logo a další grafické prvky společné pro celou edici. 
3. Ediční řada je hrazena z prostředků získaných prodejem výtisků, LF UP a 

sponzorských příspěvků. 
4. Licenční nakladatelské smlouvy jsou uzavírány v souladu se zákonem č. 121/2000 

Sb., o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským. Vydání 
publikace se řídí směrnicí rektora UP č. B3-07/2-SR Ediční činnost Univerzity 
Palackého v Olomouci.  



5. Autorský honorář není poskytován. 
 
 

Článek 6 
1. Tato směrnice nabývá platnosti dnem 12. května 2008. 

 
 
 
 
v Olomouci, dne 12. května 2008 

 
 

Prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. 
děkan LF UP 


