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Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Cílem směrnice děkana je motivační podpora akademických pracovníků FZS TUL v oblasti výzkumné
a publikační činnosti.
Článek 2
Hodnocení publikačních výsledků
Publikační výsledky budou hodnoceny pouze na základě vložení do Portálu evidence výsledku vědy
a výzkumu ublikace.tul.cz za příslušný rok.
Publikační výsledky jsou voleny s ohledem na Metodiku M17± Rady pro výzkum, vývoj a inovace, dále také
s ohledem na společenskou relevanci a přínos poznání.
Akademický pracovník je povinen zadat do 31. ledna každého roku publikace a další výsledky výzkumu
za předchozí období do portálu publikace.tul.cz, popřípadě k zadávání lze využít fakultní koordinátory.
Výsledky budou hodnoceny pouze takové, které byly zadány autory do portálu publikace.tul.cz a které jsou
vykazovány alespoň určitým podílem za FZS TUL. Jiné výsledky nelze zohledňovat.
Akademický pracovník je povinen vykázané podklady předat fakultním koordinátorům v rámci vykazování
publikací v portálu publikace.tul.cz.
Hodnocení publikačních výsledků bude probíhat dle Přílohy A, Tab. 1.
Výše finanční částky jednoho bodu za publikační výsledek uvedený v příloze (viz Příloha A, Tab. 1) bude
v daném akademickém roce stanovena děkanem FZS TUL.
Body uvedené v tabulce prezentují maximální možnou výši odměny za předpokladu, že výsledek vznikl
pouze na FZS TUL a jedním autorem. V případě, že výsledek nevznikl pouze jedním autorem a na FZS TUL,
tak se bude postupovat dle odstavce 9—11.
V případě výsledku, na kterém se podílí více autorů za FZS TUL, se do portálu publikace.tul.cz uvede podíl
autora procentuálním dílem z celkového počtu autorů publikace, který určí první autor.
V případě, že publikace vznikla v režii více subjektů (institucí) zároveň, poměr za subjekt FZS TUL určí děkan
FZS TUL.
V případě, že publikace vznikla ve spolupráci více subjektu (institucí) a autorů, tak se nejprve stanoví
procentuální podíl za jednotlivé subjekty (instituce). Procentuální podíl bude stanoven děkanem FZS TUL
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z celkového počtu subjektu (institucí). Následně bude procentuální podíl za FZS TUL rozdělen
procentuálním dílem, který určí první autor mezi jednotlivé autory FZS TUL.
12. Akademický pracovník se zavazuje, že vykazování výsledků za FZS TUL nebude vykazováno opakovaně.

Článek 3
Přechodná a závěrečná ustanovení
1.

Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení děkana FZS TUL a účinnosti dnem jeho zveřejněním.
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Příloha A Druh výsledku dle Publikace TUL a maximální počet bodů
Tab. 1 Publikační výsledky a počet bodů

Druh výsledku dle Publikace TUL
B
Vědecká monografie
C
Kapitola v odborné recenzované knize
CN
Kapitola vjiné odborné knize
D
Příspěvek ve sborníku uvedený v databázi Scopus nebo Web of Science
DN
Ostatní příspěvek ve sborníku
JI
Článek v periodiku uvedený v databázi Web of Science
JN
Článek v periodiku uvedený v databázi Scopus
JR
Článek v ostatním periodiku s vědeckou redakcí (recenzovaný)
O
Ostatní výsledek
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Celkový počet bodů
Jedna strana 0,3 bodu.
Jedna strana 0,1 bodu.
Jedna strana 0,05 bodu.
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