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Motivační systém  

ke stimulaci vědecké, výzkumné a vývojové činnosti 
pracovníků PřF UJEP 

 
 
    

                                                                                
                                                        Platná od:      15. 10. 2012 
                                                                                                                           Upravuje Směrnici děkana č. 1/2010  
 
 
 
 
 
 
 
 



V rámci motivace pracovníků PřF UJEP budou od roku 2012 finančně odměňovány 
následující výsledky a aktivity pracovníků PřF UJEP. Na finanční pokrytí těchto odměn bude každý 
rok Přírodovědeckou fakultou vyčleněna část finančních prostředků určených pro PřF UJEP 
v daném kalendářním roce na institucionální VaV. Přidělení těchto finančních prostředků 
Přírodovědecké fakultě v daném kalendářním roce je nutným předpokladem pro vyplacení odměn.  
 
A) Projekty kategorie CEP a zahraniční vědecké projekty 
 

Odměna řešitelskému týmu za přijatý návrh projektu patřícího do kategorie projektů CEP, 
výzkumných center a zahraničních vědeckých projektů bude odstupňována dle výše získaných 
finančních prostředků, limitovaná minimální částkou odměny 2 000,- Kč a maximální částkou 
odměny 200 000,- Kč. Pro hodnocení není rozhodující zda PřF UJEP v projektu figuruje jako hlavní 
řešitel, nebo spoluřešitel. 

Zařazení projektu do kategorie zahraničních vědeckých projektů bude individuálně případ 
od případu posuzováno vedením fakulty a bude záviset na kritériích kladených na projekt při 
vyhlášení výzvy na podávání projektů. 

Odměna řešitelskému týmu činí 10 % z korigované finanční hodnoty projektu pro daný 
kalendářní rok. Korigovanou finanční hodnotou projektu pro daný kalendářní rok se rozumí výše 
získaných finančních prostředků, které budou poskytovatelem určeny k řešení projektu pro 
pracoviště PřF UJEP v daném kalendářním roce (v případech, kdy spoluřešitelskými pracovišti jsou 
ještě i jiné externí instituce nebo jiné složky UJEP, jde o finanční částku určenou na daný kalendářní 
rok pouze pro PřF UJEP), sníženou o mzdové finanční prostředky určené v projektu na odměny 
pracovníků  a ostatní osobní náklady, pokud jsou určeny pro pracovníky PřF UJEP. Část mzdových 
finančních prostředků použitá v projektu na daný kalendářní rok na mzdy a platy pracovníků PřF 
UJEP řešících projekt se neodečítají. Nárok na odměnu vzniká a odměna bude  
vyplacena na základě žádosti řešitele projektu vždy v každém kalendářním roce, ve kterém probíhá 
řešení projektu. Nárok na odměnu zaniká po tomto období. 
 
B)  Články v časopisech s IF, v recenzovaných periodikách, monografie, části monografií a 

patenty 
 
1)   Odměna pro pracovníky PřF UJEP za článek uveřejněný pod hlavičkou PřF UJEP v časopise s 

IF* bude vyplacena ve výši 5 000,- Kč + 5 000 * (IF/medián IF katedry) Kč.  
 
      Medián IF pro jednotlivé katedry je určen na základě skupiny oborů korespondujících s činností 

dané katedry jako průměrná hodnota mediánů IF oborů uvedených ve výše zmíněné skupině. 
Jako výchozí data jsou použity poslední známé údaje z materiálu Rady pro výzkum, vývoj a 
inovace – „Seznam skupin oborů a mediány IF – přírodní vědy“. Tabulka mediánů IF pro 
jednotlivé katedry je uvedena v Příloze 1  této směrnice. 

 
2)  Článek v odborném recenzovaném periodiku, které je zařazeno v Seznamu neimpaktovaných 

recenzovaných periodik vydávaných v České republice, nebo je evidován v některé ze světově 
uznávaných databází. Pro zařazení článku do této kategorie jsou rozhodující poslední aktuální 
údaje Rady pro výzkum, vývoj a inovace (zveřejněné na www.vyzkum.cz), viz. Příloha 2a a 
Příloha 2b  této směrnice: 
 
a) Článek ve světově uznávaných databázích SCOPUS a  ERIH…………..……..2 000,- Kč 
b) Článek ze Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik  

vydávaných v ČR ………………………………………………………...…..…                    1 000,- Kč 
 

Předpokladem pro přiznání odměny je vložení údajů o článku do systému OBDPro se všemi 
povinnými údaji tak, aby tento záznam po následném vložení do databáze RIV splňoval aktuální 
kritéria vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, kladená na záznamy, které jsou v databázi RIV 

http://www.vyzkum.cz/


uznatelným podkladem pro hodnocení VaV PřF UJEP a následně podkladem pro přidělení 
finančních prostředků na institucionální podporu VaV.     

Odměna autorovi a dalším spoluautorům je vyplácena na základě žádosti toho autora článku, 
který je první za PřF UJEP v pořadí autorů a dle jeho pracoviště se řídí medián IF.  

O odměnu lze žádat pouze v daném kalendářním roce, ve kterém článek vyšel. Individuálně 
budou posuzovány ty případy, kdy článek vyjde na konci kalendářního roku a autor bude žádat 
v tomto výjimečném případě následně na začátku dalšího kalendářního roku.  
 
Dále budou odměňovány:  
 
Mezinárodní patent * (pouze udělený)……………………………..…………….   40 000,- Kč  
Národní patent* (pouze udělený)………………………..……………………..…..   20 000,- Kč 
Užitný nebo průmyslový vzor(pouze přijatý) ………………………………              12 000,- Kč 
Specializovaná mapa s odborným obsahem …………………………… ..  12 000,- Kč 
 
Odborná monografie* -  světový jazyk a vydaná v zahraničním nakladatelství…..   40 000,- Kč 

  -  světový jazyk a vydaná v tuzemském nakladatelství .….  30 000,- Kč 
  -  česky/slovensky……………………………………………………… 20 000,- Kč 

 
Kapitola v odborné monografii* - světový jazyk a vydaná v zahraničním 
                                                          nakladatelství…..……………………………..     4 000,- Kč 
              - světový jazyk a vydaná v tuzemském 
                                                          nakladatelství  …….………………….……….   3 000,- Kč     
             - česky/slovensky……………………………….   2 000,- Kč 
 
O odměnu lze žádat pouze v daném kalendářním roce, ve kterém kniha vyšla. Individuálně budou 
posuzovány ty případy, kdy kniha vyjde na konci kalendářního roku a autor bude žádat v tomto 
výjimečném případě následně na začátku dalšího kalendářního roku. 
 
 
 
 
C) Stimulace pro zvyšování kvalifikace akademických pracovníků 
 
1) Za rychlé dokončení doktorských studií může získat každý akademický pracovník PřF UJEP 

jednorázovou odměnu děkana odstupňovanou dle rychlosti úspěšného dokončení doktorských 
studií: 
   -  100 tis. Kč pokud doba studia nepřekročí standardní dobu studia, 
   -   50 tis. Kč pokud doba studia nepřekročí standardní dobu studia o více než jeden rok, 
   -   20 tis. Kč pokud doba studia nepřekročí standardní dobu studia o více než dva roky. 

Doba studia se počítá od zahájení prvního doktorského studia pracovníka. 
 

                                                
*
 Pro účely hodnocení budou uznávány výstupy splňující definice druhů výsledků v posledním aktuálním Popisu 

údajů RIV, viz. Příloha 3 (časopis s IF = článek v odborném periodiku Jimp, článek v odborném recenzovaném 

periodiku = článek v odborném periodiku Jneimp, výstup typu  patenty se dle definice RIV dělí na  patenty národní       

(jakýkoliv patent udělený národním patentovým úřadem, s výjimkou USA a Japonska) a mezinárodní (evropský, 

mezinárodní, USA, Japonsko), monografie = odborná kniha a kapitola v odborné monografii= kapitola v odborné 

knize). 
 Povinně budou do RIV uváděny údaje o registraci vzorů (označení příslušného orgánu, datum přiděleného 

osvědčení, číslo osvědčení). 


 Tímto druhem výsledku nejsou různé klasické mapy kartografické, silniční, turistické, apod. U výsledku 

Specializované mapy s odborným obsahem budou do RIV povinně uváděny údaje o využití mapy na straně 

poskytovatele  
 



2)  Děkan PřF UJEP může udělit za rychlé dosažení titulu „docent“ každému akademickému      
      pracovníkovi PřF UJEP odměnu, která je odstupňovaná následovně: 

   -  200 tis. Kč, pokud se habilituje do 7 let od dokončení Ph.D. studia, 
      -  100 tis. Kč, pokud se habilituje do 9 let od dokončení Ph.D. studia, 
      -    20 tis. Kč v ostatních případech 
 
3) Děkan PřF UJEP může udělit každému akademickému pracovníkovi PřF za získání titulu 

„profesor“ odměnu, která je odstupňovaná následovně: 
 
      -  300 tis. Kč, pokud získá titul do 50 let svého věku 
      -  200 tis. Kč v ostatních případech. 
 
U pracovníků na částečný pracovní úvazek posoudí děkan v případech bodů 2) a 3), zda vyplatí 
odměnu a v jaké výši (až do alikvotní částky). Výše odměny se bude také odvíjet od přínosu 
pracovníka pro naši fakultu, resp. pro příslušnou katedru. 
 
 
D) Stimulace pro školitele PhD studentů 
 
Pokud je akademický pracovník PřF UJEP školitelem studenta doktorského studijního programu 
akreditovaného na PřF UJEP, může tento akademický pracovník PřF UJEP získat jednorázovou 
odměnu děkana odstupňovanou dle rychlosti úspěšného dokončení doktorského studia vedeného 
studenta: 

  -  40 tis. Kč pokud doba úspěšně ukončeného studia vedeného studenta nepřekročí  
     standardní dobu studia o více než jeden rok, 

     -  20 tis. Kč pokud doba úspěšně ukončeného studia vedeného studenta nepřekročí  
        standardní dobu studia o více než dva roky 
 
       
V Ústí nad Labem, 15. 10. 2012 
 
 
                                                                                                    

Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. 
                    Děkan PřF UJEP 
 
 
 
 
 
 
Přílohy směrnice:  1 –  Mediány kateder 

2a -  Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v 
České   republice aktualizovaný k 19. 8. 2011 

         2b -  Světově uznávané databáze 
3 -  Specifikace podkladů pro podávání žádosti 


