NAŘÍZENÍ DĚKANA
č. 4/2021
Vyhlášení pravidel pro odměny za excelentní vědeckovýzkumnou činnost na FLD v roce 2021

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Toto Nařízení děkana je platné pro Fakultu lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity
v Praze (dále jen „FLD“) a stanovuje pravidla pro odměny za excelentní vědecko-výzkumnou
činnost na FLD v roce 2021.
(2) Cílem je v souladu s Hodnocením výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory
výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „M17+“) významně zvýšit: počet publikací FLD ve
vybraných top časopisech na Web of Science (WoS); kvalitní nebibliometrizovatelné výstupy pro
Sběr kvalitních výstupů (dále jen „SKV“); zapojení FLD do významných mezinárodních projektů;
motivovat zaměstnance FLD propagovat vědecké výstupy veřejnosti a do praxe.

Článek 2
Zadávací dokumentace pravidel pro odměny za excelentní vědeckovýzkumnou činnost na FLD
v roce 2021
Odměnu lze přiznat za:
A) Přijaté excelentní publikace do časopisů
1) Evidovaných v Nature index.
2) V top 10 % (1D) časopisů podle rozčlenění oborové struktury OECD: Fields of Research and
Development (FORD) a dle Article Influence Score (AIS) - u víceoborových časopisů musí být
časopis vždy zařazen alespoň v 1. kvartilu (1Q). V případě lichého počtu oborů, musí být většina
v 1D, např. když je časopis ve třech oborech a ve dvou je v 1D a v jednom v 1Q, odměna je jako
za 1D. V případě sudého počtu oborů a rovnoměrného zastoupení (1D a 1Q) bude vyplacen
průměr navržených odměn za 1D + 1Q. Jestliže bude časopis ve většině oborů v 1Q oproti 1D,
bude odměna adekvátně snížena. O výši odměny v tomto případě následně rozhodne děkan
FLD.
3) V 1Q podle FORD a dle AIS. - u víceoborových časopisů musí být jejich průměrný kvartil menší
než 1,5.

Základním bibliometrickým ukazatelem je AIS. V analýze se při hodnocení časopisů z databáze WoS
bude používat základní rozčlenění oborová struktura FORD. Obory WoS (WoS Categories) jsou tak
převedeny do struktury FORD na základě Převodníku (Struktura oborů OECD [Frascati Manual] –
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převodník M17+, dokument schválený na 324. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 31.
března 2017).
Podmínky pro vyplacení odměny
Celková maximální výše odměny pro autorský kolektiv z FLD s nadpolovičním podílem na výstupu je
následující:
Nature Index

1D v kategorii na WoS dle AIS

1Q v kategoriích na WoS dle AIS

150 000 Kč

50 000 Kč

25 000 Kč

V případě, že podíl autorů publikace z FLD nebude nadpoloviční, odměna se adekvátně sníží s ohledem
na konkrétní časopis, ve kterém byl výstup publikován. V tomto případě rozhoduje o celkové odměně
děkan FLD.
Žádost ve formátu .pdf podepsána všemi autory z FLD musí být hlavním řešitelem odeslána na e-mail:
zachova@fld.czu.cz – viz vzor žádosti (příloha 1). Pokud nebude článek zveřejněn na WoS, doloží autoři
potvrzení o přijetí z redakce. Odměna pro jednotlivé členy autorského kolektivu bude rozpočítána dle
uvedeného procentuálního podílu jednotlivých autorů tak, jak je uvedeno a podpisy stvrzeno v žádosti
o odměnu. Studentům doktorského studia bude tato odměna vyplacena formou mimořádného
stipendia. Zaměstnanci i doktorandi budou Oddělením vědy a výzkumu FLD informováni o výši
odměny, která byla rozhodnutím děkana fakulty přidělena.

B) Vysoce kvalitní nebibliometrizovatelné výstupy v rámci SKV
Nebibliometrické výstupy jsou všechny výstupy dle M17+, kromě publikací v časopisech na Web of
Science a SCOPUS. Jedná se tedy např. o odborné knihy, kapitoly v odborných knihách, software,
patenty, užitné vzory, metodiky, specializované mapy s odborným obsahem, výzkumné zprávy,
audiovizuální tvorbu atd.
Odměněny budou výstupy, které v rámci M17+ fakulta uplatní při tzv. Sběru kvalitních výstupů (SKV) Modul 1 M17+. Podle této metodiky se se musí jednat o Nebibliometrické výstupy, buď:
I) s přínosem k poznání (zejména pro výsledky základního výzkumu): výsledky z hlediska originality,
významu a obtížnosti získání na špičkové světové úrovni (world -leading),
Pozn. PŘÍNOS K POZNÁNÍ zejména (nikoli výhradně) pro výsledky základního výzkumu. Jedna se o
tradiční kritérium hodnocení ve VaVaI, posuzující originalitu, význam a obtížnost získání výsledku,
uplatňované zejména na výsledky základního výzkumu.

II) významné pro společenskou relevanci (zejména pro výzkum aplikovaný): výsledky na špičkové
úrovni (world-leading), jehož využití v praxi přinese významnou změnu s mezinárodním ekonomickým
dopadem (reálný předpoklad širokého uplatnění na více zahraničních trzích atd.), nebo změnu s
mimořádným dopadem mezinárodního charakteru na společnost (reálný předpoklad zásadního
uplatnění na mezinárodní úrovni v oblastech veřejného zájmu).
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Pozn. SPOLEČENSKÁ RELEVANCE je chápána jak ve smyslu komerční užitečnosti (typicky průmyslový
výzkum přinášející ekonomické zisky), tak ve smyslu společenské užitečnosti či „potřebnosti“ (typicky
výzkum vznikající na společenskou resp. rezortní objednávku nebo ve společenských a humanitních
oborech výzkum relevantní pro širší společnost, který produkují výzkumné organizace mimo rezorty).
„Společenskou relevancí se rozumí vliv / změna / přínos, a to v oblastech mimo akademickou sféru
(ekonomika, společnost, kultura, veřejná správa/služby, zdraví, životní prostředí, kvalita života).“

Odměna pro autorský kolektiv z FLD s nadpolovičním podílem na výstupu uplatněném za rok 2021
(příp. při hodnocení stupněm 1 nebo 2 při posouzení hodnotitelů dle M17+ i v roce 2022) bude
vyplacena následujícím způsobem:
Výše odměny v rámci SKV
10 000 Kč

2021

(za výběr výstupu ze strany vedení FLD pro SKV a za formulaci odůvodnění
přínosu výstupu pro společnost či praxi)
Kvalitativní stupnice (posouzení hodnotitelů hodnocení dle M17+)

2022

1

2

3

4

5

100 000 Kč

40 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

V případě, že podíl autorů na výstupu z FLD nebude nadpoloviční, odměna se adekvátně sníží
s ohledem na konkrétní časopis, ve kterém byl výstup publikován. V tomto případě rozhoduje o celkové
odměně děkan FLD.
O odměny za nebibliometrické výstupy při SKV, které budou vedením fakulty předloženy v rámci
hodnocení M17+ se nežádá. Budou vyplaceny automaticky na návrh proděkana pro vědu, výzkum a
doktorské studium FLD. Výstup musí být vložen do univerzitního systému CV.
Doporučujeme při přípravě odůvodnění přínosu k poznání či společenské relevanci výstupu v rámci
SKV průběžně postup konzultovat s proděkanem pro vědu, výzkum a doktorské studium FLD, aby byl
následně předložen výstup, který bude splňovat dle M17+ veškeré předpoklady a parametry pro
výborné hodnocení při posouzení hodnotitelů (viz výše).

Samostatně lze žádat v rámci této části výzvy (Bod B – SKV) pouze v případě uznání mezinárodní
patentové přihlášky PCT.
Výše odměny: Maximálně 300 000 Kč pro autorský kolektiv z FLD, kteří úspěšně podali mezinárodní
patentovou přihlášku PCT.
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Podmínkou je, že autor (autoři) musí úspěšně podat mezinárodní patentovou přihlášku PCT. FLD
v rámci této podpory nefinancuje vlastní proces uznání patentu, ale přidělí při splnění podmínek této
výzvy pouze jednorázovou odměnu za uznání mezinárodního patentu. V případě, že podíl autorů
patentu z FLD nebude nadpoloviční, odměna se adekvátně sníží. V tomto případě rozhoduje o celkové
odměně děkan FLD.
V tomto případě musí být žádost (příloha 2) podepsána všemi autory patentu z FLD a ve formátu .pdf
a hlavním řešitelem odeslána na e-mail: zachova@fld.czu.cz – viz vzor žádosti (příloha 2). Odměna
pro jednotlivé členy autorského kolektivu bude rozpočítána dle uvedeného procentuálního podílu
jednotlivých autorů tak, jak je uvedeno a podpisy stvrzeno v žádosti o odměnu. Studentům
doktorského studia bude tato odměna vyplacena formou mimořádného stipendia.

C) Příprava a schválení mezinárodních projektů na FLD
Odměny lze vyplácet za projekty určené k financování a uznané ze strany MŠMT jako indikátor 2.03.12
„Počet účastí podpořených výzkumných týmů realizovaných v programech mezinárodní spolupráce“
od 1. 1. 2021. Mezinárodním výzkumným projektem se rozumí prostředky, které žadatel získá
v mezinárodních veřejných soutěžích, zejména (nikoliv však výlučně) v rámcovém programu EU pro
výzkum a inovace Horizont 2020 (2014 – 2020), včetně jeho dílčích implementačních nástrojů
(Společné technologické iniciativy, EUROSTARS apod.) a programu Evropského společenství pro
atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2014 – 2018) výlučně z mezinárodních zdrojů.
Výše odměny: Maximálně 200 000 Kč pro tým z FLD podílející se na přípravě a schválení projektu.
Podmínky pro vyplacení odměny:
Autoři žádající o odměnu musí mít pracovněprávní vztah s FLD ČZU nebo být doktorandy na FLD.
Žádost, podepsána všemi podílejícími se zaměstnanci z FLD, musí být ve formátu .pdf hlavním řešitelem
odeslána na e-mail: zachova@fld.czu.cz – viz vzor žádosti (příloha 3). Děkan FLD může celkovou
odměnu snížit vzhledem k významnosti mezinárodního projektu, konkrétně např. k významnosti
dotačního titulu, výši kofinancování FLD, výši zapojeni FLD, významnosti a roli FLD v projektovém
konsorciu (vedení projektu či některé jeho části). Odměna pro jednotlivé členy autorského kolektivu
bude rozpočítána dle uvedeného procentuálního podílu jednotlivých autorů tak, jak je uvedeno a
podpisy stvrzeno v žádosti o odměnu (příloha 3). Studentům doktorského studia bude tato odměna
vyplacena formou mimořádného stipendia.

D) Motivace zaměstnance FLD v propagaci vědeckých výstupů do praxe a veřejnosti
V roce 2021 může být vyplacena odměna zaměstnancovi nebo doktorandovi na návrh vedoucího
příslušné katedry / fakultního pracoviště či vedoucího marketingového oddělení, a to za mimořádnou
aktivitu při propagaci vědeckých výstupů veřejnosti a do praxe, např. výstupy v médiích, přednášky pro
veřejnost, propagace vědeckých výstupů do praxe atd. Tato odměna může být navržena až ve výši
10 000 Kč. Vedoucí katedry / fakultního pracoviště či vedoucího marketingového oddělení mohou
podat návrh písemně proděkanovi pro vědu, výzkum a doktorské studium v období 1. – 20. 5. 2021
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a 1. – 20. 11. 2021. Děkan FLD rozhodne o celkové výši odměny zejména v souvislosti s významem
těchto aktivit a jejich přínosem pro FLD. Studentům doktorského studia bude tato odměna vyplacena
formou mimořádného stipendia.
Článek 3
Závěrečné ustanovení
(1) Odměny za výstupy podle článku 2 lze vyplácet za období 1. 1. 2021 – 10. 12. 2021.
(2) Student žádající o jakoukoliv odměnu formu stipendia v rámci tohoto nařízení je povinen vést
evidenci o své pracovní činnosti v souladu s Nařízením děkana č. 10/2019.
(3) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem podpisu děkana.

V Praze, dne 4. února 2021

prof. Ing. Róbert Marušák, PhD.
děkan FLD
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Příloha 1

ŽÁDOST O ODMĚNU ZA VĚDECKÝ VÝSTUP 2021

Název časopisu:
Název článku:

Časopis (zaškrtněte):
1) evidovaný v Nature index
2) v top 10 % časopisů podle rozčlenění oborové struktury OECD: Fields of Research and
Development (FORD) a dle Article Influence Score (AIS) v 1. kvartilu na WoS dle AIS
3) v 1. kvartilu podle rozčlenění oborové struktury OECD: Fields of Research and Development
(FORD) a dle AIS. - u víceoborových časopisů musí být jejich průměrný kvartil menší než 1,5.

Procentuální podíl autorů z FLD na výstupu. Tento podíl musí každý spoluautor stvrdit podpisem.

Jméno autora z FLD

Procentuální
podíl na výstupu
z autorů FLD
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Příloha 2

ŽÁDOST O ODMĚNU ZA MEZINÁRODNÍ PATENT V ROCE 2021

Název patentu:

Procentuální podíl autorů z FLD na výstupu. Tento podíl musí každý spoluautor stvrdit podpisem.

Jméno autora z FLD

Procentuální
podíl na výstupu
z autorů FLD
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Příloha 3

ŽÁDOST O ODMĚNU ZA PŘÍPRAVU A SCHVÁLENÍ MEZINÁRODNÍCH PROJEKTŮ
NA FLD V ROCE 2021

Název mezinárodního projektu:

Procentuální podíl zaměstnanců či studentů z FLD, kteří se podíleli na přípravě a schválení
mezinárodního projektu na FLD. Tento podíl musí každý zaměstnanec či student stvrdit podpisem.

Jméno autora z FLD

Procentuální
podíl na projektu
FLD
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