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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

(1) Tento pokyn ředitele doplňuje směrnici rektora „Hodnocení pedagogických a tvůrčích 

aktivit“ v platném znění (dále jen „směrnice rektora“) a stanovuje pravidla pro hodnocení 

a odměňování za excelentní publikace a vedení kvalifikačních prací na Centru polymerních 

systémů 

Článek 2 

Obecné zásady 

 

(1) Autoři publikace zveřejněné v časopise evidovaném v databázi Web of Science Core 

Collection mohou být odměněni formou jednorázové mimořádné odměny, v případě 

studentů pak formou mimořádného stipendia. 

(2) Vedoucí diplomových nebo bakalářských prací řešených na CPS mohou být odměněni 

formou jednorázové mimořádné odměny, v případě studentů pak formou mimořádného 

stipendia. 

(3)  Mimořádná odměna je nenárokovou složkou mzdy. 

 

Článek 3  

Odměňování excelentních publikací 

 

(1) Mimořádná odměna či mimořádné stipendium může být přiznáno pouze autorům, kteří mají 

v publikaci uvedenu afiliaci k Centru polymerních systémů (dále jen „autoři z CPS). 

(2) Publikace, za něž je možné přiznat mimořádnou odměnu či stipendium, musí splňovat 

následující podmínky: 
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a) Publikace je zveřejněna v odborném periodiku indexovaném v databázi Web of 

Science - CoreCollection. 

b) Publikace má příznak „Article“ nebo „Review“ 

c) Odborné periodikum je oborově začleněno do vědních oblastí mimo FORD 5 a 6 v 

rámci struktury oborů OECD (Frascati manual) - převodník M17+ (dále jen 

převodník M17+).  

(3) Odměna může být přiznána až po uveřejnění publikace v databázi Web of Science – Core 

Edition.   

(4) Pro hodnocení příslušnosti do kvantilů se použije poslední známá informace o AIS daného 

časopisu podle kategorií v rámci struktury oborů FORD převodníku M17+, která je pro 

potřeby UTB uveřejněna na https://veda.k.utb.cz/jcr_ford_ais/  

(5) Výše mimořádné odměny je dána disponibilními prostředky, přičemž výši základu odměny 

stanoví pro daný rok hodnocení ředitel CPS, v závislosti na zařazení časopisu, ve kterém 

publikace vyšla, do kvantilů dle AIS, ve dvou kategoriích: 

a) Časopis je zařazen do prvního kvartilu alespoň v jedné oblasti FORD, avšak není v 

prvním decilu.  

b) Časopis je zařazen do prvního decilu alespoň v jedné oblasti FORD.  

(6) Návrh rozdělení mimořádné odměny mezi autory je určen následovně: 

a) Celková částka na odměny za publikaci se stanoví jako část ze základu odměny, 

která odpovídá podílu počtu autorů z CPS na celkovém počtu autorů této publikace.  

b) Rozdělení celkové částky na odměny za publikaci jednotlivým autorům navrhuje 

hlavní autor identifikovaný u příslušného záznamu v aplikaci OBD. 

c) V případě publikací se dvěma a více autory je výše odměny pro jednoho autora 

omezena. Maximum činí 60 % z příslušného základu odměny. 

(7) Sběr dat a vyhodnocení návrhů na odměnu probíhá pololetně (30. 6. a 31. 12) 

prostřednictvím oddělení projektové podpory CPS ve spolupráci s Knihovnou UTB.   

 

 

Článek 4 

Hodnocení vedení kvalifikačních prací 

 

(1) Mimořádná odměna za vedení kvalifikačních prací může být udělena pouze vedoucímu 

kvalifikační práce studenta realizované na CPS, přičemž student musí být v souladu s 

Pravidly rozpočtu UTB uveden, jako nákladový. 
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(2) Výše mimořádné odměny je dána disponibilními prostředky, přičemž výši odměny stanoví 

pro daný rok hodnocení ředitel CPS ve dvou kategoriích: 

a) Bakalářská práce  

b) Diplomová práce 

(3) Sběr a vyhodnocení návrhů probíhá vždy na konci příslušného akademického roku 

prostřednictvím ekonomického oddělení CPS. Hodnotí se kvalifikační práce obhájené. 

 

  

Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

 

(4) Tento pokyn ředitele nabývá platnosti dne 1. 8. 2020 a účinnosti ode dne 1. 8. 2020. Hodnotí 

se publikace uveřejněné a kvalifikační práce obhájené od 1. 1. 2020 včetně.  

 

 


