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1. Všeobecná ustanovení
1.1 Cíl a účel směrnice
Cílem směrnice je zlepšení vědeckého výkonu akademických pracovníků a doktorandů FEI, podpora
vzniku kvalitních výsledků vědy a výzkumu a zvýšení objemu smluvního výzkumu FEI.
1.2 Pravomoc a odpovědnost
Za dodržování zásad uvedených ve směrnici zodpovídá proděkan pro vědu a výzkum.
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2. Stanovení odměn za vědeckovýzkumnou činnost
V návaznosti na zlepšování vědeckého výkonu akademických pracovníků a doktorandů FEI bylo
rozhodnuto o zavedení motivační podpory za výsledky ve vědě a výzkumu, podporovány jsou články
v časopisech a patenty.
Časopis s impaktním faktorem (také impaktovaný časopis) v daném roce je časopis uvedený
v databázi ISI Web of Knowledge (http://apps.isiknowledge.com/) firmy Thomson Reuters (dále jen
ISI) v daném roce s nenulovým impaktním faktorem. Časopis se SJR v daném roce je časopis uvedený
v hodnocení SCImago databáze SCOPUS (http://www.scimagojr.com/) v daném roce s nenulovým
SCImago Journal Rank (SJR). Článkem v časopise je pak článek v časopise s impaktním faktorem nebo
v časopise se SJR.
2.1 Výše odměny
Odměna za článek v časopise se řídí pořadím časopisu v oborech na ISI nebo SCImago, které je
aktuální v čase kontroly předloženého výsledku:
Odměna (Kč) = Autorský podíl FEI × 100 000 × (RIVAvg / 305)
Kde:
•
•

•
•

Autorský podíl FEI se vypočítá jako podíl počtu autorů z FEI a počtu všech autorů článku.
RIVAvg = 10 + 295 × Faktor, kde: Faktor = (1 - N) / (1 + (N / 0,057)), kde N je normované
pořadí časopisu, N = (P - 1) / (Pmax - 1):
o P = pořadí časopisu v daném oboru dle ISI nebo SCImago.
o Pmax = celkový počet časopisů v daném oboru dle ISI nebo SCImago.
V případě, kdy bude časopis zařazen do více oborů ISI nebo SCImago, bude normované
pořadí časopisu N vypočteno jako aritmetický průměr normovaných pořadí časopisu ve
všech oborech, kde se vyskytuje.
Pokud je časopis hodnocen průměrně ve všech indexovaných oborech ISI a SCImago do 10.
percentilu (včetně) bude odměna násobena 3x, pokud je časopis hodnocen průměrně do 20.
percentilu (včetně) bude odměna násobena 2x.

Výše odměn za patent je stanovena takto:
Patent
ČR
ČR, licence nad 100tis.Kč
EU, USA a Japonsko

Částka (Kč)
15.000
25.000
25.000
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2.2 Přiznání odměny
Odměnu vyplácí fakulta akademickému pracovníkovi nebo doktorandovi po předložení daného
výsledku (výpisem z ISI nebo SCOPUS, potvrzením o získání patentu). Návrh předloží hlavní autor
výsledku z řad akademických pracovníků a doktorandů FEI vložením výsledku do fakultního
informačního systému http://katis.vsb.cz/. Tento autor zároveň navrhne rozdělení odměny mezi
autory z řad akademických pracovníků a doktorandů FEI. Odměnu za národní patent (ČR) je možné
rozdělit na dvě částky: po zveřejnění patentu a po prodeji licence. Podmínkou vyplacení odměny
akademickým pracovníkům a doktorandům FEI je evidování tohoto výsledku v databázi Výsledků
vědy, výzkumu a inovací (RIV, http://www.isvav.cz/) na FEI.
Vedení fakulty si vyhrazuje právo nevyplácet odměny za publikaci článků ve vybraných časopisech,
jejich seznam a důvody zařazení do seznamu jsou uvedeny v IS Katis:
https://katis.vsb.cz/ifcup/blacklist.php.

3. Stanovení odměn řešitelům smluvního výzkumu
Odměny řešitelům smluvního výzkumu jsou stanoveny takto:
Celkové vyúčtování HS
bez DPH (tis. Kč)
<100, 300)
<300, 500)
<500, 750)
>750

Odměna
(tis. Kč)
10
15
20
25

Odměna je určena pro hospodářské smlouvy (HS) označené jako vědecko-výzkumné. Řešitel o
odměnu žádá dopisem adresovaným Oddělení vědy a podpory projektů, přílohou žádosti bude
smlouva s průmyslovým partnerem nebo objednávka průmyslového partnera, předávací protokol a
číslo záznamu aplikovaného výsledku v OBD navázaného na hospodářskou smlouvu. Výsledek bude
evidován na FEI s datem uplatnění mezi datem uzavření a ukončení smluvního vztahu hospodářské
smlouvy, výsledek bude odpovídat platné Metodice hodnocení výsledků vědy a výzkumu. O udělení
odměny rozhoduje proděkan pro vědu a výzkum. Řešitel může žádat o rozdělení odměny mezi
ostatní pracovníky pracující na řešení hospodářské smlouvy. Řešitel se žádostí zavazuje evidovat
v RIV výsledky vázané na hospodářskou smlouvu tak, aby daná hospodářská smlouva byla evidována
na FEI dle platné Metodiky hodnocení výsledků vědy a výzkumu. V opačném případě nebudou režie
hospodářské smlouvy převedeny na katedru.

4. Související dokumenty
Nejsou

5. Seznam Příloh
Bez příloh
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