Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
Opatření děkana č. 14/2019
Název: Odměňování za vědecké publikace
Platnost a účinnost: podpisem děkana
_____________________________________________________________________
Čl. 1
Cíl opatření
Cílem tohoto Opatření je přímá motivace pracovníků Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále
jen „LF HK“) ke zveřejňování výsledků vědecké práce v prestižních mezinárodních vědeckých
časopisech. Pravidla jsou jednotná pro všechny zaměstnance LF HK a platí od 1. 1. 2019.
Pro zaměstnance Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen „FN HK“) platí principiálně
stejná pravidla (viz Směrnice ředitele FN HK).
Čl. 2
Podmínky pro přiznání odměny
1.

Odměňovány budou pouze vědecké práce in extenso, které splňují níže uvedené
podmínky s afiliací 1 Lékařské fakultě v Hradci Králové a zavedené do systému evidence
publikací (OBD).

2.

Publikace musí splňovat tyto podmínky:
•
Vědecká publikace v odborném periodiku.
•
Publikace je publikována v definitivní podobě. U časopisů, které mají tištenou
a online verzi, je za definitivní podobu považována tištěná forma. Elektronická
forma je povolena u časopisů, které mají pouze online verzi.
•
Publikace má afiliaci LF HK a vznikla v rámci pracovněprávního nebo studijního
vztahu autora k této instituci.
•
Publikace je dedikována konkrétnímu grantu, specifickému výzkumu (SVV),
institucionálnímu výzkumu LF HK (PROGRES) nebo je financována z veřejných
či neveřejných zdrojů.
•
Dedikace musí být uvedená v systému OBD.
•
Publikace splňuje kritéria pro odeslání do RIV a zařazení do kategorie Jimp, Jsc.
•
Jimp – články v impaktovaných časopisech, které jsou excerpovány v databázi Web
of Science (dále jen „WoS“) s příznakem Article, Review, Letter.
•
Jsc – články v neimpaktovaných časopisech, jejichž ISSN je excerpováno v databázi
Scopus, s příznakem Article, Review, Letter.

3.

Odměňována nebudou abstrakta ve sbornících nebo v časopisech (ani s impakt faktorem,
dále jen „IF“), "fulltexty" ve sbornících (ani s ISBN), stejně tak kapitoly v monografiích
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a monografie. Odměňovány nebudou publikace multicentrických klinických studií,
jejichž autoři nejsou jmenovitě uvedeni mezi spoluautory článku s příslušnou afiliací, ale
pouze v apendixu či jiné příloze, nebo které v sobě neobsahují prvky vědecké práce.
4.

Odměňování případných dalších významných originálních publikací nebo sporné případy
bude řešit Kolegium děkana.
Čl. 3
Postup pro přihlášení publikace k odměně

1.

První domácí autor publikace zajistí, aby oprávněná osoba (osoba pověřená evidencí
publikační aktivity) na příslušném pracovišti zadala záznam do systému OBD
a odevzdala výstup spolu s vyplněnou průvodkou včetně mentálních podílů všech autorů
(i z jiných institucí) v procentech a výčtem afiliací publikace do Lékařské knihovny
Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „Lékařská knihovna“).

2.

V případě, že první autor publikace není z LF HK ani z jiné fakulty Univerzity Karlovy
(dále jen „UK“), přechází výše uvedené povinnosti na autora z LF HK či FN HK, který
je nejbližší další v pořadí.

3.

V případě, že první autor publikace je zaměstnancem z jiné fakulty UK, nemá LF HK ani
FN HK dle platných pravidel sběru na UK povinnost práci do OBD hlásit. Tyto práce
nebudou odměňovány průběžně. Odměny budou vyplaceny až po ukončení sběru na UK,
po kontrole těchto prací v systému OBD v rámci celé UK.

4.

Záznam do OBD musí být pořízen do tří měsíců od data vydání, resp. zveřejnění
výsledku, tj. u článků Jimp zveřejnění v databázi WoS a Jsc v databázi Scopus, nejpozději
však do vyhlášení ukončení sběru dat za daný kalendářní rok.

5.

Po nahlášení publikace zkontroluje Lékařská knihovna všechny údaje a provede
vyhodnocení, zda daná publikace splňuje kritérium pro přiznání odměny a dle čl. 4 tohoto
opatření stanoví její výši. Pokud bude mít záznam v systému evidence publikací formální
nedostatky, Lékařská knihovna vyzve autora k doplnění údajů.

6.

Lékařská knihovna bude předávat seznam autorů a částek odměn jednou měsíčně
děkanovi fakulty. Po schválení děkan předá podklady pro vyplacení odměn oddělení
PaM, které povede průběžnou evidenci těchto odměn.

7.

Interní hodnocení publikací v daném kalendářním roce bude vždy zahájeno až
po každoroční aktualizaci databáze Journal Citation Reports (dále jen „JCR“)
(červen/červenec).
Čl. 4.
Výše odměny

1.

U publikací v kategorii Jsc je výše odměny stejná pro všechny publikace, a to 2 500 Kč
za publikaci.
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2.

U publikací v kategorii Jimp je výše odměny daná umístěním časopisu v příslušném
kvartilu databáze JCR WoS podle Article Influence Score (dále jen „AIS“). Výsledná
suma bude zaokrouhlena na celé stokoruny.
1. kvartil
2. kvartil
3. kvartil
4. kvartil

50 000,- Kč
40 000,- Kč
10 000,- Kč
5 000,- Kč

3.

V případě mimořádně významných publikací zveřejněných v časopisech v 1. kvartilu
může děkan přiznat mimořádnou odměnu.

4.

Pro výpočet odměny pro jednotlivé autory se využije mentální podíl všech autorů
(i z jiných institucí) uvedený v průvodce. Tento podíl nelze následně měnit.

5.

V případě, že výše odměny pro daného autora bude menší než 50 Kč, pak nebude
vyplacena.

6.

Odměna nebude vyplacena pracovníkům, kteří nemají aktivní pracovní poměr na LF HK.
Výjimku tvoří studenti DSP, kteří publikovali článek v časopise v 1. anebo 2. kvartilu,
jsou zároveň prvními autory článku a vypočtená odměna pro konkrétního autora (studenta
DSP) po zohlednění všech parametrů (mentální podíl, počet afiliací apod.) je větší než
1 500 Kč.

7.

Všechny granty, PROGRES a další projekty LF HK a FN HK jsou z pohledu tohoto
opatření považovány za rovnocenné pro stanovení výše odměny.

8.

V případě, že autor afilioval publikaci kromě LF HK také jiné instituci/institucím, bude
jeho odměna krácena v poměru k počtu institucí, kterým učinil afiliaci. Pokud autor
afilioval publikaci LF HK i FN HK, získá odměnu u obou institucí podle principů
uvedených v tomto opatření a ve Směrnici ředitele FN HK.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení

1.

Toto opatření je platné a účinné podpisem děkana.

2.

Zrušuje se opatření děkana č. 12/2018 Odměňování za vědecké publikace zveřejněné
v roce 2018.

V Hradci Králové, dne 1. 11. 2019

prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D.
děkan
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