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Tímto dodatkem se mění 

 

Následující ustanovení Směrnice děkana č. 1/2019 Podpora vědecko-výzkumné činnosti na FSE UJEP ve znění 
Dodatku č. 1 ze dne 7. 11. 2019. 
 
 

1. Do článku 1 byly vloženy 3 nové oblasti podpory ve znění: 

 

e. cena děkana o nejlepší vědecko-výzkumný počin roku 

f. spolupráce akademických pracovníků se studenty  

g. internacionalizace 

 

2. Do článku 1 byl vložen odst. 5 ve znění: „Vypočítanou “odměnu" je možné čerpat buď formou odměny, 

nebo nákupu majetku, nebo cestovným, nebo fakturou (jazykové korektury apod.). Odměna ale musí být 

vždy vyčerpána do konce aktuálního kalendářního roku.“    

 

3. V článku 2 odst. 3 písm. A byly přidány 2 vysvětlující poznámky pod čarou ve znění:  

 

1 Index Q označuje kvartil, případně decil, časopisu podle posledního známého Hodnocení RVVI ( viz 

https://hodnoceni.rvvi.cz/). Nejedná se tedy o kvartil, který je uvedený ve WOS, resp. Scopus u časopisu 

pro daný obor. Návod na zjištění konkrétního Indexu najdete zde. U výsledků Jsc se týká pouze oborových 

skupin 4. Agricultural and veterinary sciences, 5. Social Science a 6. Humanities and the Arts (viz Frascati 

manuál).  

1 Články v časopisech nakladatelství MDPI nejsou předmětem odměny v rámci tohoto bodu směrnice. 

 

4. V článku 2 odst. 3 písm. B došlo k navýšení při výpočtu odměny ve znění: O = SJR * Q * 50 000. 

 

5. V článku 2 odst. 4 písm. A došlo k doplnění odstavce o větu ve znění:  „a.  výše odměny za odbornou pu-

blikaci v českém či slovenském časopise indexovaném v mezinárodní databázi Web of Science a Scopus, 

resp. v časopisech, jež jsou součástí nakladatelství MDPI, je 5 000 Kč“. 

 

6. V článku 2 odst. 6 písm A došlo k navýšení odměny ve znění: „...v zahraničním nakladatelství (např. 

Routledge, Elsevier, Wiley, Springer, Oxford, Cambridge, či Taylor & Francis), a to ve výši 60 000 Kč“.  

7. V článku 2 odst. 6 písm. C tak došlo k úpravě vzorce pro výpočet odměny za kapitolu v knize ve znění: O 

= 60 000 * (20/200) = 6. 000 Kč. 

8. Do směrnice byl vložen nový článek 6 ve znění:  

 

Čl. 6 

Cena děkana o nejlepší vědecko-výzkumný počin roku 

 

1. Děkan FSE UJEP vyhlašuje cenu o nejlepší vědecko-výzkumný počin roku pro zaměstnance FSE UJEP 

(čl. 1 bod 4) a studenty doktorských studijních programů. 

 

2. Laureát této ceny získá finanční odměnu v následující výši: 



 

 

a. zaměstnanec FSE UJEP …. 15.000 Kč 

b. student doktorského studijního programu … 10.000 Kč 

 

3. Pro udělení ceny děkana budou rozhodující následující kriteria: 

a. šíření dobrého jména fakulty 

b. internalizace vědy a výzkumu (např. členství v mezinárodním řešitelském/autorském týmu, členství v 

mezinárodních odborných radách a komisích) 

c. progres ve vědecko-výzkumné činnosti v posledních 3 letech 

d. množství publikačních výstupů dle čl. 2 písm. 1 bodu a. v uplynulém roce 

e. množství vědeckých projektů dle čl. 3 

 

4. Rozhodné období je prosinec - listopad (12 měsíců), vyhlášení cen bude v prosinci daného kalendářního 

roku.  

 

9. Do směrnice byl vložen nový článek 7 ve znění: 

Čl. 7 

Podpora spolupráce akademických pracovníků se studenty 

 

1. Fakulta bude podporovat a finančně odměňovat aktivní zapojování studentů bakalářského a magisterského 

studia do vědecko-výzkumné činnosti na FSE UJEP pod odborným vedením akademických pracovníků, a to 

formou tzv. juniorského vědeckého příspěvku (v podobě uzavření DPP) 

 

2. Juniorský vědecký příspěvek je určené zejména (nikoli výhradně) na následující typy aktivit studentů baka-

lářského a magisterského studia: terénní šetření a sběr dat, rešeršní činnost, kódování dat, vyhodnocování 

dat, publikační činnost, vystoupení na odborných akcích apod.  

 

3. Každý akademický pracovník s dosaženým titulem doc. a prof. disponuje částkou 5.000 Kč/měsíčně na 

výplatu juniorského vědeckého stipendia spolupracujícím studentům, a to za následujících podmínek: 

a. je či v posledních 3 letech byl řešitelem vědeckého grantu dle čl. 3 této směrnice, 

b. je autorem v průměru jedné vědecké publikace dle čl. 2 písm. 1 bodu a. ročně v posledních 3 letech. 

 

Za administraci juniorského vědeckého příspěvku je odpovědné oddělení vědy a výzkumu FSE UJEP. Více in-

formací najdete na: https://www.fse.ujep.cz/cs/vyzkumna-centra/juniorsky-vedecky-prispevek/ 

 

10. Do směrnice byl vložen nový článek 8 ve znění: 

Čl. 8  

Podpora internacionalizace  



 

 

 

1. Fakulta bude podporovat mobilitu zaměstnanců FSE UJEP spojenou s členstvím ve vědeckých radách za-

hraničních institucí a zvanými přednáškami na akademických a vědeckých institucích v zahraničí (mimo 

Slovensko), stejně jako mobilitu významných zahraničních osobností na půdu FSE UJEP.  

 

2. Podpora má podobu úhrady členských příspěvků a cestovních nákladů (cesta, ubytování, diety). 

 

3. Celková výše podpory na jednoho zaměstnance nepřesáhne 30 000 Kč/rok.  

 

Ostatní ustanovení Směrnice děkana č. 1/2019 Podpora vědecko-výzkumné činnosti na FSE UJEP ve znění 

Dodatku č. 1 ze dne 7. 11 2019 zůstávají beze změn. 


