ÚPLNÉ ZNĚNÍ SMĚRNICE REKTORA

Č. 1/2013 ve znění novely č. 2/2014

Pravidla pro odměňování za původní práci publikovanou
v prestižním periodiku
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Tato směrnice je platná pro Českou zemědělskou univerzitu v Praze (dále jen „ČZU“) a
stanovuje pravidla pro odměňování za původní práci publikovanou v prestižním periodiku.
Článek 2
Pravidla pro udělení odměny
(1) Odměňovány jsou pouze originální vědecké práce v časopisech s IF (nikoliv typu „review,
short communication, abstract, příspěvek na konferenci“ apod.) s afiliací k ČZU. Autorem
nebo autory musí být vždy zaměstnanci nebo studenti ČZU mající na práci uvedenou afiliaci
ve vztahu k ČZU. Vědecká práce musí splňovat podmínky druhu výsledku Jimp dle platné
Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací.
(2) Odměna je zaměstnancům nebo studentům ČZU udělována rektorem ČZU na základě
nominace prostřednictvím oddělení vědy a výzkumu rektorátu. Práci může nominovat buď
přímo oddělení vědy a výzkumu rektorátu ČZU či oddělení vědy a výzkumu fakulty, vedení
fakulty, vedoucí katedry, člen akademické obce či samotný autor. Vždy je třeba doložit
písemný souhlas autora (autorů) s nominací. Autorům, kteří nejsou zaměstnanci nebo
studenti ČZU se odměna nevyplácí.
(3) Vyhlášení odměněných prací se uskuteční v nejbližším termínu slavnostního jednání Vědecké
rady ČZU po doručení nominace na oddělení vědy a výzkumu rektorátu (nominace musí být
doručena nejpozději 1 měsíc před termínem slavnostního jednání Vědecké rady ČZU).
(4) Nominovány mohou být publikace uveřejněné maximálně 12 měsíců před termínem
slavnostního jednání Vědecké rady.
(5) Odměna je udělována za publikace v periodiku, které patří mezi 4 % nejlepších ve
svém oboru. Příslušnost k 4 % nejlepších periodik v daném oboru je stanovena na základě
vzorce pro výpočet koeficientu časopisu K (K ≤ 4). V případě příslušnosti k více oborům se
koeficient periodika stanoví jako průměr všech koeficientů periodika. Pokud periodikum
spadá pouze do jednoho oboru, ve kterém je zahrnuto méně než 50 periodik, odměna se
neuděluje.

, kde

K = koeficient časopisu, P = pořadí časopisu v daném oboru podle Journal Citation Report
v řadě seřazené sestupně podle aktuálního IF platné v době uveřejnění práce, Pmax = celkový
počet časopisů v daném oboru dle Journal Citation Report.
a. Maximální výše odměny je 300 000,- Kč, přičemž jednotlivým autorům splňujícím
podmínky uvedené v odst. 1 a 2 tohoto článku náleží podíl na odměně podle pořadí
v autorském kolektivu takto:
1.
2.
3.
4.

autor
spoluautor
spoluautor
a další spoluautoři

50 %
25 %
15 %
10 % celkem

V případě menšího počtu spoluautorů se podíly autorů na posledních místech sčítají
(3 spoluautoři = 50%, 25%, 25%; 2 spoluautoři 50%, 50%; 1 autor 100%). V případě
vícenásobné afiliace se autorovi vyplácí částka ponížená dle podílu příslušné odměny
a počtu uvedených afiliací (např. v případě dvojnásobné afiliace získá autor 50 %
z odměny dle výše uvedeného výpočtu apod.). V případě vícenásobné afiliace autora
musí být publikace dedikována k projektu řešenému na ČZU, kde je autor členem
řešitelského týmu za ČZU.
b.

Autoři před udělením ceny předloží podepsané vyjádření k procentuálnímu podílu na
publikaci. Toto vyjádření nemá vliv na výši odměny udělené podle výše uvedených
pravidel.
Článek 3
Závěrečná ustanovení

(1) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.
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