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Důvodová část 

 
Univerzita zaujímá v hodnocení VaV jedny z posledních příček, za ní již následují většinou umělecky zaměřené 
univerzity. Za poslední roky jsme se jako celek zafixovali a naše tempo růstu je naprosto minimální (dle výsledků 
databáze RIV).   
 
Jsou nutné následující kroky ke stabilizaci a rozvoji potenciálu tvůrčí činnosti na UJEP: 

 nastavit systém podpory VaV na UJEP bez ohledu na vnější vlivy (stabilizace podpory), 
 podpořit rozvoj hlavních výzkumných témat, 
 zintenzivnit získávání významných projektů tvůrčí činnosti (zaměření na excelenci), 
 podpořit rozvoj lidských zdrojů ve VaV (kvalifikační růst, internacionalizace lidských zdrojů), 
 podpora osob a týmů, které získávají významné projekty a tvoří kvalitní výsledky, 
 podpora smluvního výzkumu (aplikační a veřejnosprávní sektor), 
 zapojit více doktorandy a podpořit jejich činnost ze zdrojů stipendijních fondů fakult, 
 podpora propagace VaV – musíme se jasně identifikovat (jsme nečitelní pro podniky, veřejnou spr. aj.), 
 podpora publikačních výstupů, které přináší významné finanční prostředky v rámci hodnocení VO (Jimp, 

Jsc) a podpora aplikačních výstupů (P, EP) dle bodované Metodiky 17+. 
 
Zdroje: 

 prostředky z institucionálního plánu UJEP (stimulace a rozvoj lidských zdrojů), 
 prostředky na Specifický vysokoškolský výzkum (Studentská grantová soutěž), 
 institucionální prostředky na dlouhodobý koncepční rozvoj VO (podpora tvůrčí činnosti), 
 stipendijní fond (podpora a zapojení studentů a doktorandů do tvůrčí činnosti), 
 externí příjmy a příjmy ze smluvního výzkumu (podpora tvůrčí činnosti, rozvoj infrastruktury) 
 projekty (rozvoj infrastruktury, podpora lidských zdrojů, propagace tvůrčí činnosti).  
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A. Podpora definovaných výsledků tvůrčí činnosti 
 
Oblast podpory je zaměřena na přijaté a schválené druhy výsledků a další klíčové oblasti tvůrčí činnosti na 
univerzitě, které jí v dalších letech přinesou finanční prostředky do různých kapitol rozpočtu UJEP. Jedná se o 
finanční prostředky, které jsou vázány na konkrétní druhy přijatých a schválených výsledků tvůrčí činnosti, za 
které univerzita podporuje zaměstnance nebo studenty, kteří svou činností přispívají k trvale udržitelnému 
rozvoji tvůrčí činnosti na UJEP. 
 
Základní parametry podpory: 

 Zdrojem finanční podpory je Institucionální plán UJEP na příslušný rok.  

 Jedná se o neinvestiční finanční prostředky. 

 Maximální výše osobních nákladů je 15 %.  

 Podporu za níže uvedené výsledky mohou využít pouze zaměstnanci nebo studenti UJEP. 

 Je-li původcem níže uvedeného výsledku pouze student (Bc., Mgr. nebo doktorand) je podpora 
vyplácena ze stipendijního fondu fakulty dle příslušnosti studenta(ů).  

 Žádosti se podávají elektronicky na oddělení vědy a výzkumu UJEP na předepsaném formuláři (součást 
dokumentu). 

 O podporu může zažádat pouze původce (vlastník) určeného výsledku kdykoliv po jeho schválení a 
zveřejnění v příslušné databázi1 výsledků tvůrčí činnosti. Ve výjimečných případech (nemoc) může o 
podporu pro původce výsledku zažádat děkan nebo rektor.  

 Na finanční podporu nevzniká zákonný nárok a je rozdělována pouze do vyčerpání alokovaných 
finančních prostředků. 

 O podporu lze zažádat pro výsledky uplatněné od 1. 1. 2017. 

 Rozhodnutí o přiznání podpory a její výše je v gesci prorektora pro vědu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Příslušnou databází se rozumí oficiální databáze výsledků tvůrčí činnosti spravovaná příslušným úřadem, který je zároveň 
poskytovatelem finančních prostředků na vědu a výzkum. Nejedná se o interní databázi univerzity. 
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A. Výsledky tvůrčí činnosti, které jsou předmětem podpory 
 
 
A1. Podpora špičkových a excelentních výsledků tvůrčí činnosti 

Jedná se o jednorázovou podporu vázanou na výsledek tvůrčí činnosti, který je v rámci platné metodiky hodnocení 
výzkumné organizace označen v příslušném hodnocení kvality jako „špičkový (World-leading)“ nebo „excelentní 
(Excellent)“ nebo dle závažnosti a rozsahu jako „AKX“. Dále se jedná o výsledek, který je indexován v mezinárodně 
uznávaných citačních databázích a v rámci ukazatele výkonnosti výzkumu je zařazen v prvním decilu. 

Výsledek Kritérium 
Výše 

podpory 
Parametr 

Špičkový  
(World-leading) 

Výsledek je v hodnocení dle platné Metodiky označen 
a schválen jako „špičkový“ – stupeň 1 

100 000 Kč 
Výsledek je schválen 
v příslušné databázi, UJEP je 
vlastníkem tohoto výsledku 
(prostřednictvím svého 
zaměstnance nebo kolektivu 
s min. 25 % podílem na 
výsledku) 

Excelentní 
(Excellent) 

Výsledek je v hodnocení dle platné Metodiky označen 
a schválen jako „excelentní“ – stupeň 2 

40 000 Kč 
Excelentní AKX 

Výsledek je v hodnocení dle platné Metodiky označen 
a schválen jako výsledek typu „AKX“ 

Article World 
Leading – AWL 

Článek v prvních 10 % v rámci pořadí článků  
(např. dle AIS) 

60 000 Kč 

 
 
 
A2. Podpora aplikačních výsledků tvůrčí činnosti 

Jedná se o jednorázovou podporu vázanou na nepublikační výsledek tvůrčí čin. v návaznosti na splnění daného krit. 

Výsledek Kritérium 
Výše 

podpory 
Parametr 

Patent 
(mezinárodní) 

Vydaná patentová listina Evropským patentovým 
úřadem (EPO) nebo zahraničním ekvivalentem 
s příslušným pořadovým číslem a zveřejněná ve 
věstníku patentů. 

100 000 Kč Výsledek je schválen 
v příslušné databázi, UJEP je 
100 % vlastníkem tohoto 
výsledku (prostřednictvím 
svého zaměstnance nebo 
kolektivu) Patent 

(národní) 

Vydaná patentová listina Úřadem průmyslového 
vlastnictví (ÚPV) s příslušným pořadovým číslem 
a zveřejněná ve věstníku patentů. 

40 000 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

strana 5 

A3. Podpora vydávání časopisů 
Jedná se o podporu činnosti redakcí časopisů, jejichž vydavatelem je UJEP a které jsou zařazeny v databázích Web 
of Science (WoS) nebo Scopus (SC).  
Podpora je dána součtem 2 částí, a to fixní (zařazení v příslušné databázi) a výkonnostní vedoucí ke zkvalitňování a 
rozšiřování publikací v časopisu (IF nebo SJR index časopisu a počet článků publikovaných zaměstnanci nebo 
studenty UJEP v daném roce).  
Maximální výše podpory na 1 časopis za určený rok je 100 tis. Kč. 
Výše podpory (fixní a výkonnostní část) je stanovena zpětně za uplynulý rok k 31. květnu roku následujícího. Pokud 
je časopis zařazen zároveň do WoS a SC, předmětem podpory je vždy jen 1 databáze. 

Časopis Fixní část  
Výše 

podpory 
Parametr 

Web of Science 
Scopus 

Časopis je v určeném roce evidován v databázi WoS 
nebo SC 

20 000 Kč Vydavatelem časopisu 
je UJEP 

Časopis Výkonnostní část – podpora zkvalitňování  
Výše 

podpory 
Parametr 

Web of Science 
Scopus 

1. Impakt faktor nebo SJR index za určený rok IF x 20 000 Kč 
Zveřejněný IF nebo SJR 
index časopisu za rok 
na www WoS nebo SC 

2. Počet publikovaných a indexovaných článků (N)  N x 2 000 Kč 

Článek zaměstnanců 
nebo studentů UJEP je 
zaregistrován v interní 
databázi OBD 

 
 

A4. Podpora úspěšných mezinárodních projektů tvůrčí činnosti 
Jedná se o jednorázovou podporu vázanou na přijetí a financování řešení příslušného mezinárodního 
vědeckovýzkumného projektu2 ze strany poskytovatele finančních prostředků v dané kategorii. 

 
Kategorie  
projektu 

Kritérium 
Výše 

podpory 
Parametr 

A++ ERC 200 000 Kč 
UJEP je řešitelem nebo spoluřešitelem 
s finančním podílem na schváleném 
vědeckovýzkumném projektu evidovaném 
v příslušné mezinárodní databázi 
prostřednictvím svého zaměstnance 

A+ H2020+, Marie Currie, Cost, Eureka, NATO 80 000 Kč 

 
 
A5. Podpora úspěšných národních projektů tvůrčí činnosti 

Jedná se o jednorázovou podporu vázanou na přijetí a financování řešení příslušného národního vědeckovýzkumného 
projektu ze strany poskytovatele finančních prostředků v dané kategorii.  

 
Kategorie  
projektu 

Kritérium 
Výše 

podpory 
Parametr 

B+ 
GAČR, TAČR, resortní projekty ministerstev 
(podíl rozpočtu pro UJEP min. 1 mil. Kč) 

40 000 Kč 

UJEP je řešitelem nebo spoluřešitelem 
s finančním podílem na schváleném 
vědeckovýzkumném projektu evidovaném 
v databázi CEP prostřednictvím svého 
zaměstnance (úvazek min. 50 %) 

 
 
 
 
                                                      
2 Vědeckovýzkumným mezinárodním projektem se rozumí podpořený projekt v řádné soutěži vyhlášené mezinárodním 
poskytovatelem s definovanou strukturou odpovídající řešení vědeckého tématu a definovanými výsledky tvůrčí činnosti. 
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B. Podpora ostatních oblastí tvůrčí činnosti 
Oblast podpory je zaměřena na ostatní oblasti tvůrčí činnosti, které jsou důležité pro kontinuální rozvoj univerzity v oblasti 
tvůrčí činnosti. 
 
B1. Podpora habilitačních a jmenovacích řízení 

Jedná se o jednorázovou podporu vázanou na úspěšné ukončení habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování 
profesorem. Podpora náleží pouze zaměstnanci UJEP s úvazkem 100 %. 

 

Kategorie  Kritérium 
Výše 

podpory 
Doklad 

Habilitační řízení Udělení titulu „docent“ 100 000 Kč 
Jmenovací dekret Habilitační řízení do 5 let od Ph.D. Udělení titulu „docent“ do 5 let od Ph.D. 150 000 Kč 

Řízení ke jmenování profesorem Udělení titulu „profesor“ 200 000 Kč 
 
 
B2. Podpora smluvního výzkumu 

Jedná se o jednorázovou podporu vázanou na úspěšné navázání a rozvoj spolupráce s aplikační nebo veřejnosprávní 
sférou. V rámci této spolupráce dochází k zapojení pracovníků nebo studentů UJEP do řešení výzkumných témat 
konkrétního podniku nebo instituce se současným finančním přínosem pro UJEP. 
Výsledky vzájemné spolupráce v oblasti tvůrčí činnosti musí splňovat všechny podmínky smluvního výzkumu dle 
příslušné Metodiky, musí být shrnuty do „Souhrnné výzkumné zprávy“ a smluvní výzkum je vykázán a schválen 
v příslušné databázi hodnocení výsledků tvůrčí činnosti výzkumné organizace. 
O podporu této spolupráce je možné zažádat kdykoliv po akceptaci výsledku smluvního výzkumu příslušným 
poskytovatelem finančních prostředků na VaV.  

 
Hospodářský výsledek 
smluvního výzkumu  
(na 1 souhrnnou výzkumnou zprávu)

Kritérium 
Výše 

podpory 
Parametr 

Základní  50,0 až 99,9 tis. Kč bez DPH 20 000 Kč UJEP musí být vlastníkem tohoto 
výsledku (prostřednictvím svého 
zaměstnance nebo kolektivu) a 
tento výsledek musí splňovat 
veškeré parametry 

Střední 100,0 až 499,9 tis. Kč bez DPH 50 000 Kč 
Velký 500,0 až 999,9 tis. Kč bez DPH 100 000 Kč 
Strategický 1 mil. Kč bez DPH a více 150 000 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

strana 7 

 
NÁVRH na přidělení podpory v rámci 

Stimulace a podpory lidských zdrojů v tvůrčí činnosti na UJEP 
 

V souladu s ustanoveními Stimulace tvůrčí činnosti na UJEP podávám návrh na podporu v oblasti: 

 Špičkových a excelentních výsledků tvůrčí činnosti (oblast A1) 

 Aplikačních výsledků tvůrčí činnosti (oblast A2) 

 Vydávání časopisů (oblast A3) 

 Úspěšných mezinárodních projektů tvůrčí činnosti (oblast A4) 

 Úspěšných národních projektů tvůrčí činnosti (oblast A5) 

 Habilitačních a jmenovacích řízení (oblast B1) 

 Podpora smluvního výzkumu (oblast B2) 
za akceptovaný výsledek v této oblasti, který je evidován a schválen v příslušné databázi.  
 
Navrhovatel3 

Titl., Jméno, Příjmení  

Fakulta   

Katedra a pozice  
(pouze zaměstnanci)  

Studijní program  
a ročník (pouze studenti) 

 

Telefon a e-mail  

 
Odůvodnění návrhu 

Specifikace podpory  

Přiložené dokumenty  

Podíl navrhovatele na 
výsledku (dle RIV) 

 

Odkaz na databázi 
uvedeného výsledku 

 

Poznámka  Podpis navrhovatele  

 
 
Rozhodnutí o výši podpory (vyplňuje oddělení vědy a výzkumu) 

Došlo na odVaV dne  Výše podpory v Kč  

Soulad s danou oblastí podpory  Nákladové středisko  

Datum a podpis prorektora pro vědu  

 

                                                      
3 Navrhovatelem může být pouze vlastník daného výsledku (případně vlastník záznamu v příslušné databázi u autorského kolektivu). Současně 
navrhovatel s předloženým návrhem a podpisem vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby vyřízení této žádosti a zavazuje se, 
že přijatou podporu využije v souladu s vnitřními předpisy a normami UJEP. 


