Vyhláška č. 6DV/2013 děkana Fakulty ekonomické ZČU v Plzni
Motivace ke zvyšování výstupů v oblasti RIV aktivit
čl. 1 – Základní informace
1. V souladu se strategickými cíli fakulty formulovanými v Dlouhodobém záměru FEK do roku 2015
vyhlašuji motivační pobídky s cílem aktivizovat akademické pracovníky v oblasti publikačních a tvůrčích
aktivit.
2. Za prokazatelné výstupy v publikační a tvůrčí činnosti se považují výstupy dle aktuální Metodiky
hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (dále jen
Metodika) schvalované vládou ČR. Jde především o vydané odborné knižní publikace (tzv. monografie),
příspěvky ve sbornících z konferencí zařazených v databázi Web of Science, články v odborných
časopisech s impakt faktorem, zařazených v databázích Scopus či ERIH nebo zařazených v seznamu
českých recenzovaných periodik (vydané nebo prokazatelně přijaté k publikování v daném roce) a
případné další odborné výstupy tvůrčí činnosti dle výše uvedené Metodiky v daném kalendářním roce.
3. Zdrojem finančních prostředků pro výše uvedené pobídky je dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj,
příp. institucionální rozvojový plán, fond aktivit a další k tomu určené zdroje (schválené v rozpočtu FEK
daného roku) a v případě studentů - Stipendijní fond fakulty.
čl. 2 – Motivační pobídky
1. Stanovuji motivační pobídky pro jednotlivce, tj. akademické pracovníky a studenty, následovně:
• za prokazatelné výstupy v publikační a tvůrčí činnosti dle aktuální Metodiky bude akademickému
pracovníku fakulty vyplacena jednorázová odměna ve výši vypočtené podle vztahu: 〈předpokládaný
počet získaných RIV bodů〉〉 * 1500,- Kč.
2. V případě publikačních výstupů typu B (odborná kniha) a Jrec (článek v českém recenzovaném
periodiku) je přiznání odměny podmíněno předchozím posouzením splnění Metodikou požadovaných
kritérií.
3. V případě publikací typu D (článek ve sborníku z konference) je přiznání odměny podmíněno existencí
záznamu o této publikaci v databázích Web of Science nebo Scopus. V případě zveřejnění výše
uvedeného záznamu až v aktuálním roce je možné přiznat odměnu u této kategorie i za publikace
z předchozího roku.
4. Přiznání odměny je podmíněno zanesením záznamu o dané publikaci do systému OBD pod příslušnou
katedrou FEK ve stavu „publikováno“.
5. Vyplácení odměn bude probíhat sumárně za předchozí období v měsících červenci, říjnu, listopadu a
prosinci.
čl. 3 – Závěrečná ustanovení
V případě sporných či nejasných záležitostí u konkrétních publikačních výstupů je právo konečného
rozhodnutí v dané záležitosti vyhrazeno děkanovi FEK.
Vyhláška č. 3DV/2012 se zrušuje.

V Plzni dne 21. 5. 2013
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