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V Plzni dne 30. 10 2018
Č. j.: UKLFP/149317/2018

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 9/2018
EVIDENCE T VŮRČÍ ČINNOSTI A STANOVENÍ
FINANČNÍ ODMĚNY ZA PUBLIKAČNÍ AKTIVITU
NA LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ V PLZNI
(Úplné znění předpisu)

Čl. 1
Evidence tvůrčí činnosti
Dle Opatření rektora č. 24/2018, Evidence tvůrčí činnosti na Univerzitě Karlově, Článek 11, Zodpovědnost autorů,
je povinností autorů výsledků průběžné udržování pořadí nejvýznamnějších výsledků za uplynulé sledované
období v modulu OBD pro účely přípravy akreditačních podkladů a výběru výsledků k vnitřnímu i národnímu
hodnocení tvůrčí činnosti.

Čl. 2
Stanovení finanční odměny za publikační aktivitu
2.1

2.2

Cílem finančního odměňování publikací je stimulace kvalitní publikační činnosti na Lékařské fakultě v Plzni
(dále jen LFP). Odměna za publikační aktivitu je nenárokovou odměnou, která je vyplácena dle aktuálních
ekonomických výsledků a možností fakulty.
Výpočet odměny se provádí ve dvou krocích uvedených v Čl. 3 a Čl. 4 tohoto opatření.

Čl. 3
Stanovení celkové (teoretické) výše odměny za publikaci
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Graf: Závislost celkové (teoretické) výše odměny na impact factoru.
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Opatření děkana č. 10/2018 – Evidence tvůrčí činnosti a stanovení finanční odměny za publikační aktivitu

Celková (teoretická) výše odměny bude stanovena dle aktuálního impact factoru (IF) časopisu následujícím
způsobem: 500 Kč za 0,1 IF v rozmezí IF 0,1–0,99, 1 000 Kč za 0,1 IF v rozmezí IF 1,0–10,00. Při IF 10,00 je dosažena
maximální výše odměny (100 000 Kč), která při vyšších IF již dále neroste. Celková (teoretická) výše odměny za
jednu publikaci se tedy dle aktuálního IF může pohybovat v rozmezí od 500 Kč (IF 0,1–0,19) do 100 000 Kč (IF 10,00
a více, viz graf výše).

Čl. 4
Stanovení individuální autorské výše odměny
Individuální autorské podíly z celkové (teoretické) výše odměny budou stanoveny dle mentálních podílů (MP)
zadaných v OBD (MP × celková výše odměny). Stanovení a zadání mentálních podílů do OBD je povinností
hlavního (korespondujícího) autora. Nebudou-li mentální podíly zadány, odměna nebude kalkulována a
vyplacena.

Čl. 5
Řešení potenciálních konfliktů ve výpočtu autorské odměny
Autoři z více výzkumných organizací (autoři z LFP dedikují pouze LFP). Zohledněno výší mentálních
podílů stanovených hlavním (korespondujícím) autorem. V případě, že hlavní autor není z LFP (a na jeho
výzkumné organizaci se mentální podíly nezadávají), mentální podíl/y stanovuje (hlavní) autor z LFP. LFP
vyplácí odměnu pouze autorům z LFP.
5.2 Autor dedikující LFP a další výzkumné organizaci. Individuální autorská odměna vyplacená za LFP
(stanovená dle pravidel uvedených výše ve Čl. 3 a Čl. 4) bude podílově krácena (autor dedikující LFP a jedné
další výzkumné organizaci: 1/2 kalkulované odměny; autor dedikující LFP a dvěma dalším výzkumným
organizacím: 1/3 kalkulované odměny atd.).
5.3 Autor dedikující LFP a Fakultní nemocnici v Plzni (dále jen FN Plzeň). Bude aplikován princip uvedený
výše v odstavci 5.2: LFP vyplácí jednu polovinu odměny, druhou polovinu odměny vyplácí FN, která její výši
stanovuje stejným algoritmem jako LFP.
5.4 Publikace s velkým počtem autorů z mnoha výzkumných organizací. U prací s 20 až 49 autory bude
jednotlivým autorům přiznána odměna ve výši 5 %, u prací s 50 a více autory pak ve výši 3 % z celkové teoretické
odměny za publikaci. Bude-li autor z LFP mezi prvními třemi autory nebo posledním/korespondujícím
autorem, výše odměny bude stanovena individuálně s přihlédnutím k jím stanovenému mentálnímu podílu.
5.5 Řešení sporných případů spadá do gesce proděkana pro vědu a výzkum a grantovou činnost fakulty.
5.6 Modelový výpočet je Přílohou č. 1 tohoto opatření.
5.1

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
6.1 Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkanem fakulty.
6.2 Součástí daného opatření je Příloha č. 1 – Modelový výpočet.
6.3 Tímto opatřením se ruší Opatření děkana č. 1/2011 – Pásma IF – vedoucím klinik a ústavů.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
děkan LF UK v Plzni
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