
 
 
 
 

Směrnice č. 55/2010 
děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 

 
 

O STANOVENÍ PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ ODMĚN AUTORŮM 
PUBLIKACÍ A PROJEKTŮ, A O PUBLIKAČNÍ SOUTĚŽI KATEDER 

SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ,  
OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ  

 (dále jen SU OPF) 
 

 
 
Směrnice upravuje podmínky publikační soutěže kateder a jejich finanční ohodnocení, 
odměňování za vybrané projekty a odměňování autorů vybraných publikací. 

 

1. Odměňování autorů vybraných publikací a posudků 
 
1.1 Druh publikací 

a) Za impaktované časopisy se považují časopisy uvedené v mezinárodní databázi ISI 
Web of Knowledge (WoS). Z časopisů vydávaných v ČR, které jsou pro publikační 
aktivitu pracovníků fakulty nejvhodnější, se jedná o tyto časopisy: Politická 
ekonomie, Finance a úvěr, E+M Ekonomie a management, Prague Economic 
Papers, Sociologický časopis – Czech Sociological Rewiew, Československá 
psychologie, Filosofický časopis. 

b) Za vědecké recenzované časopisy jsou považovány časopisy, které jsou uvedeny 
v „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR“ (viz 
http://www.vyzkum.cz/) 

c) Za příspěvek ve sborníku považujeme pouze sborníky z mezinárodních vědeckých 
konferencí, které jsou zařazeny do databáze ISI Web of Knowledge.  

d) Posudkem rozumíme posouzení článku, který byl napsán pro vědecký časopis Acta 
academica karviniensia a posouzení projektů SGS SU. 

Autor, zaměstnanec SU OPF, předloží kopii článku z příslušného časopisu, kopii obálky 
a obsahu časopisu oddělení vědy a výzkumu (VaV).  V případě publikování ve sborníku 
autor předloží VaV kopii příspěvku, kopii obálky a obsahu sborníku. Posudky do 
časopisu a posudky projektů SGS předkládají oponenti 1x písemně a v elektronické 
podobě oddělení VaV.  VaV po kontrole podá děkanovi návrh na výši odměny. Soutěž 
je vyhodnocována průběžně. 
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1.2 Výše odměn  

a) Za umístění článku do impaktovaného časopisu:  8.000,- Kč. 

b) Za umístění článku do časopisu zařazeného v databázi SCOPUS nebo ERIH: 
6.000,- Kč. 

c) Za umístění příspěvku ve sborníku, který je zařazen do databáze ISI Web of 
Knowledge: 4.000,- Kč. 

d) Za umístění článku do vědeckého recenzovaného časopisu:  2.000,- Kč. 

e) Za posudek pro časopis Acta academica karviniensia: 500,- Kč. 

f) Za oponentský posudek návrhu projektu SGS SU pro zpravodaje projektu: 500,- Kč.  

g) Za konečné vyhodnocení závěrečné zprávy projektu SGS SU pro zpravodaje 
projektu:  500,- Kč. 

 

2. Odměny za projekty 
a) Odměny za projekty FRVŠ po jejich úspěšném obhájení: 5.000,- Kč. 

 

3. Publikační soutěž kateder 
3.1 Základem pro soutěž je evidence publikací v informačním systému fakulty ATHOS za 

uplynulý kalendářní rok. Hodnocení bude prováděno vždy v březnu následujícího 
kalendářního roku oddělením VaV. Jednotlivé druhy publikací budou obodovány. Do 
soutěže budou zahrnuty publikace členů kateder s plným pracovním úvazkem, pokud na 
katedře pracovali alespoň 6 měsíců daného kalendářního roku. Získaný celkový počet 
bodů za publikace katedry bude vydělen počtem členů katedry s plným pracovním 
úvazkem. O pořadí kateder tak rozhodne průměrný počet bodů na jednoho člena 
katedry.  

3.2 Publikace, u nichž pracovník s plným pracovním úvazkem je jedním ze spoluautorů, se 
hodnotí následovně: 

a) Spoluautorem publikace je externí pracovník: 100 % bodového ohodnocení. 

b) Spoluautorem publikace je interní doktorand ze stejné katedry: 100 % bodového 
ohodnocení. 

c) Spoluautorem publikace je pracovník na částečný úvazek ze stejné katedry: 100 % 
bodového ohodnocení. 

d) Spoluautorem publikace je pracovník nebo doktorand jiné katedry: bodové 
ohodnocení se rozdělí podle podílu autorství. 

3.3 Odměny za  publikační soutěž kateder: 

a) I. místo 100 000,- Kč 

b) II.místo   70 000,- Kč 

c) III.místo  40 000,- Kč 

3.4 Vedoucí kateder, které se umístí na 1. – 3. místě, rozdělí celkovou odměnu podle 
následujících pravidel: 
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a) Vypočte se podíl každého člena katedry na celkovém počtu bodů katedry (podíl 
člena katedry = body člena katedry / celkový počet bodů katedry). 

b) Vypočte se odměna připadajícío na každého člena (odměna člena katedry = podíl 
člena katedry * celková odměna připadající katedře). 

c) Vypočtené odměny jednotlivých členů katedry se zaokrouhlí na celé stokoruny 
tak, aby součet jednotlivých odměn přesně odpovídal celkové odměně. 

d) Odměny se vyplácejí v podobě mimořádné odměny. O vyplácení mimořádných 
odměn žádá vedoucí katedry písemně děkana fakulty prostřednictví oddělení 
VaV, které prověří dodržení pravidel rozdělování odměn. 

 

4. Přechodná a závěrečná ustanovení 
4.1 Zprávu o výsledcích soutěže mezi katedrami v oblasti publikační činnosti předkládá proděkan 

pro vědu a výzkum k 30. 4. nadcházejícího kalendářního roku členům kolegia děkana. 

4.2 Tato směrnice nabývá platnosti i účinnosti dne 8. 11. 2010. 

4.3 Nabytím účinnosti Směrnice o stanovení podmínek poskytování odměn autorům 
publikací, odměnách projektů a publikační soutěži kateder Slezské univerzity v Opavě, 
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné se ruší směrnice č. 53/2010 ze dne 16. 2. 2010. 

 
 
 
 
PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D. 
děkan SU OPF 
 
 
Karviná,  8. 11. 2010 
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Příloha č. 1 
 
Hodnocení publikační činnosti 
 
MONOGRAFIE (ODBORNÁ KNIHA) A KAPITOLY V NÍ 
 Monografie vydaná v zahraničí ve světovém jazyce 50 
 Monografie vydaná v ČR ve světovém jazyce 40 
 Ostatní typ monografie 30 
 Kapitola v monografii vydané v zahraniční ve světovém jazyce 10 
 Kapitola v monografii vydané v ČR ve světovém jazyce 8 
 Kapitola v ostatním typu monografie 6 
 
ČLÁNEK VE VĚDECKÉM ČASOPISE 
 Článek v časopise s IF ve světovém jazyce 40 
 Článek v časopise s IF v jiném než světovém jazyce 25 
 Článek v časopise zahrnutém v databázi Scopus nebo ERIH ve světovém jazyce 30 
 Článek v časopise zahrnutém v databázi Scopus nebo ERIH v jiném než světovém 

jazyce 
20 

 Článek v časopise zahrnutém na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik 
vydávaných v ČR ve světovém jazyce 

15 

 Článek v časopise zahrnutém na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik 
vydávaných v ČR v jiném než světovém jazyce 

10 

 Článek v časopise nezahrnutém do žádné z hodnocených databází ve světovém jazyce 8 
 Článek v časopise nezahrnutém do žádné z hodnocených databází v jiném než světovém 

jazyce 
4 

 
ČLÁNEK V ODBORNÉM (POPULÁRNĚ-NAUČNÉM) ČASOPISE 
 Článek v odborném či populárně-naučném časopise ve světovém jazyce 5 
 Článek v odborném či populárně-naučném časopise v jiném než světovém jazyce 3 
 
KONFERENČNÍ A JINÉ SBORNÍKY 
 Článek ve sborníku zahrnutém v databázi Conference Proceedings Citation Index ve 

světovém jazyce 
20 

 Článek ve sborníku zahrnutém v databázi Conference Proceedings Citation Index 
v jiném než světovém jazyce 

15 

 Článek ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference ve světovém jazyce 6 
 Článek ve sborníku z domácí mezinárodní konference ve světovém jazyce 5 
 Článek ve sborníku ze zahraniční mezinárodní konference v jiném než světovém jazyce 4 
 Článek ve sborníku z domácí mezinárodní konference v jiném než světovém jazyce 3 
 Článek ve sborníku z jiného typu konference 2 
 Článek v recenzovaném sborníku vědeckých a odborných prací ve světovém jazyce 6 
 Článek v recenzovaném sborníku vědeckých a odborných prací v jiném než světovém 

jazyce 
4 

 
UČEBNICE  
 Vysokoškolská učebnice (kniha) ve světovém jazyce 20 
 Vysokoškolská učebnice (kniha) v jiném než světovém jazyce 15 
 
RECENZE 
 Publikovaná recenze v časopise s IF 6 
 Publikovaná recenze v jiném časopise 3 
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Příloha č. 2 
 
Struktura publikací  
 
Publikační aktivita by měla být členěna níže uvedeným způsobem a jednotlivé záznamy by 
měly obsahovat veškeré důležité informace o dané publikaci. U publikací, na nichž má autor 
pouze částečný podíl, je nutno vyznačit tento podíl v %. 
 
1) Monografie (a zásadní podíl na nich) 
Monografií se rozumí dílo vědeckého charakteru komplexně zpracovávající jedno, obvykle 
úzce vymezené téma. Toto dílo by mělo být vydáno tiskem v knižní formě, mělo by mít ISBN 
nebo by mělo být vydáno celostátně uznávaným vydavatelstvím a mělo by být celostátně 
distribuováno. Za monografii se nepovažují skripta, učebnice a učební pomůcky, příručky, 
projekty, grantové zprávy, publikace interního charakteru apod.  

a) Monografie zahraniční - monografie vydaná v zahraničí buď samostatně, nebo 
s významným podílem (pokud se autor podílí jednou z více než 10 kapitol, řadit k 
článkovým publikacím). Přitom rozlišovat publikace vydané ve světovém jazyce 
a v jiných jazycích. 

b) Monografie domácí - monografie vydaná v ČR v českém či cizím jazyce buď 
samostatně, nebo s významným podílem (pokud se autor podílí jednou z více než 10 
kapitol, řadit k článkovým publikacím). 

 
2) Příspěvky v recenzovaných publikacích (články a kapitoly v knihách) 

a) Mezinárodní příspěvek v recenzovaných vědeckých publikacích  - příspěvky vydané 
buď zahraničním periodikem, nebo periodikem domácím ve spolupráci se zahraničím 
v cizím jazyce.  

b) Domácí příspěvek v recenzovaných vědeckých publikacích - příspěvky ve vědeckých 
recenzovaných časopisech obsažených v citačních indexech v domácím či cizím 
jazyce. 

c) Domácí příspěvek v recenzovaných vědeckých publikacích - příspěvky ve vědeckých 
recenzovaných časopisech v domácím či cizím jazyce. 

d) Domácí příspěvek v recenzovaných odborných publikacích (články) - příspěvky 
v odborných recenzovaných časopisech v domácím či cizím jazyce. 

 
3) Příspěvky na konferencích (recenzované) 

a) Příspěvek na zahraniční konferenci ve světovém jazyce, otištěný v recenzovaném 
sborníku, který je zařazen do ISI Web of Knowledge. 

b) Příspěvek na zahraniční konferenci ve světovém jazyce otištěný v recenzovaném 
sborníku. 

c) Příspěvek na mezinárodní konferenci - příspěvek v cizím jazyce otištěný 
v recenzovaném sborníku z konference mezinárodního charakteru konané v ČR. 

d) Příspěvek na mezinárodní konferenci - příspěvek v českém jazyce otištěný 
v recenzovaném sborníku z konference mezinárodního charakteru konané v ČR. 

e) Příspěvek na domácí konferenci - příspěvek v českém jazyce otištěný v recenzovaném 
sborníku z konference či semináře domácího charakteru. 

 
4) Výzkumné zprávy a práce 

a) Výzkumné zprávy a práce veřejně tiskem publikované. 
b) Výzkumné zprávy a práce veřejně tiskem nepublikované. 
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5) Ostatní publikace 
a) Ostatní - mezinárodní popularizační články. 
b) Ostatní - domácí popularizační články. 
c) Ostatní - publikované recenze. 

 
6) VŠ učebnice a skripta 
VŠ učebnicí se rozumí učební text sledující didaktické cíle a podávající systematický výklad 
poznatků z určité teoretické nebo praktické oblasti vysokoškolského studia. VŠ učebnice by 
měla být vydána tiskem v knižní formě, měla by mít ISBN nebo by měla být vydána 
v uznávaném vydavatelství a měla by být celostátně distribuována. Za učebnici se nepovažují 
skripta. 
 

a) Vysokoškolské učebnice a skripta  
b) Středoškolské učebnice, příručky apod.  

 
 
 
 
 
Pozn.:  zahraniční – mimo území ČR  

mezinárodní – na území ČR s účastí zahraničních subjektů 
 
 
 
 
 

 
  
 


