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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. 2 ze dne 1. 10. 2021. 
 
 

1. V článku 2, písm. b. došlo k doplnění odstavce o větu ve znění: „odborné publikace v českých a sloven-

ských časopisech indexovaných v mezinárodních databázích Web of Science a Scopus, které mají přidělený 

impakt factor (IF), resp. SCImago Journal Rank (SJR) větší než 0, resp. v časopisech, jež jsou součástí na-

kladatelství MDPI“. 

 

2. V článku 2, odst.2 byly aktualizovány roky rozhodující pro AIS ve znění: „je rozhodující AIS (“article in-

fluence score”) a SJR (“SCImago Journal Rank”) v roce vydání článku (např. u článku vydaného v roce 

2022 je pro výpočet relevantní AIS a SJR za rok 2021.“    

 

3. V článku 2 odst. 3 písm. a. došlo ke změně v hodnotě jednotlivých kvartilů a aktualizaci příkladu ve znění: 

„AIS je Article Influence Score časopisu v roce vydání článku, Q je index, který odráží první decil nebo 

příslušný kvartil časopisu (D1 = 1,1; Q1 = 0,9; Q2 = 0,7; Q3 = 0,2; Q4 =0,1). Příklad: Odměna za publi-

kaci v časopise s AIS (2021) = 1 a indexovaný v (Q2) bude činit  

O = 1 * 0,7 * 200 000 = 140 000 Kč. Pokud má publikace 4 autory, z nichž 2 jsou zaměstnanci, či studen-

ti, kteří jsou členy akademické obce FSE, pak těmto autorům náleží odměna ve výši  

70 000 Kč.“ 

 

4. Článek 2 odst. 3 byl doplněn o písm. c. ve znění: „maximální výše odměny za odbornou publikaci dle bodu 

a., resp. b. činí 250 000 Kč.“ 

 

5. V článku 2 došlo k doplnění o odstavce č. 9,10 a 11 ve znění:  

„9. Autor může požádat o úhradu poplatku pro článek „Open Access“ v případě indexace v D1/Q1 (viz čl. 2, 

odst. 2 a 3).  

10. Předmětem podpory excelentní publikační činnosti jsou články od okamžiku indexace článku v databázi 

WOS, resp. Scopus (viz čl. 2, odst. 3, písmena d.), v případě ostatních publikací fyzickým vydáním. 

11. Nutným předpokladem k udělení odměny je uvedení správné afiliace autora ve znění Fakulta sociálně  

ekonomická Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, resp. Faculty of Social and Economic 

Studies University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem.“ 

 

6. Vzhledem ke spuštění nového rámcového programu byl v článku 3 aktualizován rámcový program  

Horizon 2020 na Horizon Europe. 

 

7. V článku 3 odst.4 došlo k doplnění ve znění: „Výše odměny za podání projektu HORIZON Europe, COST, 

mezinárodní projekty GAČR či jiných vědeckých projektů mezinárodního významu (např. Erasmus+) činí 

15 000 Kč.“ 

 

8. V článku 9 v odst.1, 2, 3, 4 a 5 došlo ke změně, kde „akademický pracovník“ byl nahrazen „zaměstnancem 

FSE UJEP.“ 

 

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

Dodatku č. 1 ze dne 7. 11 2019 a Dodatku č. 2 ze dne 1. 10. 2021 zůstávají beze změn. 


