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Pravidla Motiva čního systému ZČU pro rok 2009 
Tato pravidla upravují poskytování podpory zaměstnancům nebo studentům 

Západočeské univerzity v Plzni z Motivačního systému ZČU v roce 2009. 
Podpora se poskytuje na činnosti, kdy zaměstnanec spolupracuje se studenty 

doktorských nebo případně též magisterských studijních programů při řešení 
výzkumných témat aplikovaného výzkumu specifikovaných v Dlouhodobých základních 
směrech výzkumu Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) nebo témat základního výzkumu. 
Podpora je také poskytována talentovaným studentům magisterských a doktorských 
studijních programů.   

O podporu žadatel žádá se souhlasem vedoucího pracovníka (vedoucí katedry, ředitel 
vysokoškolského ústavu nebo jiné součásti) nebo školitele (nebo jiného odpovědného 
pedagoga). 

Žadatel odpovídá za dosažení navržených výsledků, jinak pracoviště žadatele vrací 
poskytnutou podporu nebo její část. 
 Přiznání podpory sděluje gestor oceněnému nebo žadateli a příslušnému vedoucímu 
pracovníkovi (resp. školiteli). 

Další informace a příslušné formuláře jsou k dispozici na: http://rozvoj.zcu.cz, 
http://veda.zcu.cz. 

Motivační systém ZČU je v roce 2009 tvořen následujícími komponentami: 
 

a) RIV   

Podporuje excelenci v oblasti výzkumu a vývoje a zapojení studentů do takové činnosti. 
Podporuje dosahování prestižních výsledků ve výzkumu a vývoji. Prestižním výsledkem se 
rozumí: vědecké práce uveřejněné v časopisech s nenulovým impakt faktorem, vědecké 
knižní publikace vydané v zahraničí a národní nebo mezinárodní patenty. 

Gestor: PR-R (F. Ježek) 

Zdroj financování: rozvojový projekt  MOTIV-09, specifický výzkum 
 
Celkové zdroje: až 3 mil. Kč 
 
Forma podpory: max. 50 tis. Kč za prestižní výstup (u získaného mezinárodního patentu až 
200 tis. Kč).  
 
Lze čerpat na: mzdové náklady, stipendia, nákup literatury, po projednání s gestorem i na 
materiál, drobný majetek apod. 

Podmínka získání a využití podpory:  
• Základní podmínkou pro přiznání podpory je vykázání prestižního výsledku 

v Databázi výsledků ZČU a uznání tohoto výsledku knihovnou (publikace) nebo 
útvarem PR-X (aplikované výstupy) v době od 7. 11. 2008 do 8. 11. 2009. 

• Ke dni přiznání a vyplacení podpory musí být započtená a podpořená osoba studentem 
nebo zaměstnancem ZČU. 

• Základem pro výpočet podpory je částka 50 000 Kč (u mezinárodních patentů 200 000 
Kč). V případě článku v odborném periodiku (časopise) výpočet zohledňuje vztah 
impaktu časopisu a mediánu impaktu daného oboru (v případě, že pro daný časopis 
existuje více oborových mediánů - započítává se nejnižší). Údaje o impaktu časopisu               
a o mediánu oboru přebírá gestor z mezinárodní databáze ke dni vyhodnocování 
výsledku.  

• Zohledněn je autorský podíl zaměstnanců a studentů ZČU. Každý z tvůrců výsledku je 
započten se stejnou váhou. 
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• Přiznaná částka na podporu výzkumu a vývoje se   
� u článku v odborném periodiku vypočte takto:  
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� u ostatních prestižních výsledků vypočte takto: 
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 Kde: 
  

� G je vypočtená výše podpory, skutečná výše podpory se určí zaokrouhlením na 
celé tisíce Kč nahoru. 

� Z  je základ pro výpočet, tedy 50 tis. Kč, v případě mezinárodních patentů              
200 tis. Kč. 

� U  je počet tvůrců výsledku, kteří v době vyhodnocení jsou pracovníky nebo 
studenty ZČU.  

� C  je celkový počet tvůrců výsledku. 
� W  je „váha“ práce v impaktovaném časopise. Práce uveřejněné v časopisech 

s impakt faktorem J rovným nebo vyšším než je nejmenší z mediánů (M) 
oborů, do nichž časopis patří, mají váhu rovnu jedné. Je-li impakt faktor 
časopis menší než nejmenší z mediánů příslušných oborů, uplatňuje se váha 
daná uvedeným poměrem. 

� J  je impakt faktor časopisu (podle databáze WoS v den vyhodnocování dat), 
v němž byla práce publikována. 

� M  je minimum z mediánů impakt faktorů oborů (podle databáze WoS v den 
vyhodnocování dat), do nichž daný časopis patří. 

• Vypočtenou částku sděluje pověřená kontaktní osoba gestora oceněnému. Návrh na 
rozdělení podpory předkládá oceněný na formuláři, který je součástí oznámení                
o ocenění. Nutné je počítat i se zahrnutím odvodů na zdravotní a sociální pojištění. 
Výplata odměn a stipendií probíhá v nejbližším možném výplatním termínu                   
(viz Rozhodnutí rektora č. 29R/2008) po přiznání podpory.  

• Podpora z prostředků specifického výzkumu je pro statistické účely a pro účely 
zpracovávání výročních zpráv vykazována v částce specifického výzkumu za 
příslušnou fakultu. V případě více tvůrců se částka rozpočte.  

• Komponenta RIV motivačního systému funguje bez žádosti tvůrce. 
• Ve sporných případech rozhoduje gestor. 
• Jednomu zaměstnanci ZČU lze za rok 2009 vyplatit nejvýše částku 250 tis. Kč. 
• Jednomu studentovi ZČU lze v roce 2009 vyplatit stipendium nejvýše 100 tis. Kč. 
• Pokud zaměstnanec nebo student dosáhne v roce 2009 uvedené mezní částky, podá 

gestor ve spolupráci s děkanem nebo ředitelem součásti rektorovi návrh na ocenění 
v rámci cen udělovaných ZČU, MŠMT a příp. dalšími agenturami a institucemi.  

• Alespoň 10 % z poskytnuté podpory má být vynaloženo na nákup literatury 
prostřednictvím Univerzitní knihovny (UK) s možností dlouhodobé (až roční) 
výpůjčky pro doktoranda nebo akademického pracovníka, akademický pracovník si 
může tuto dlouhodobou výpůjčku i prodloužit. Zahraniční literaturu je nutné objednat 
do 31. 8. 2009 (vyřizuje UK). Domácí i zahraniční literaturu je nutné vyfakturovat do 
30. 11. 2009. 

 
Termín: Návrh na ocenění osob zpracovává měsíčně (březen, duben, květen, červen, 
červenec, září, říjen, listopad) kontaktní osoba gestora. 

Kontaktní osoby: I. Vlachynská (tel. 1044, email: renkav@kof.zcu.cz,) , H. Rendlová              
(tel. 1048, email: rendlova@rek.zcu.cz). 
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b) OSCAR  
 

Oceňuje vynikající akademické pracovníky, kteří splňují následující podmínky:  

- jsou velmi dobře hodnoceni ve studentském hodnocení výuky a na obsah hodnocení reagují, 

- dosahují významných výsledků v oblasti výzkumu a vývoje, 

- získávají studenty pro zapojení do činnosti v oblasti výzkumu a vývoje. 

Gestor: PR-R (F. Ježek), rektor (J. Průša – v případě neschválení projektu OP VK SYSKVA) 

Zdroj financování: OP VK – projekt SYSKVA (bude-li možné z projektu tuto 
komponentu podpořit), záložní zdroj: fond rektora nebo rozpočtová rezerva 

Celkové zdroje: až 500 tis. Kč 

Forma podpory: max. 25 tis. Kč/osoba, max. počet podpořených akademických pracovníků: 
20 (3-5 osob za fakultu).  

Lze čerpat na: mzdové náklady. 

Podmínka získání podpory:  akademický pracovník musí splnit tato kritéria: vynikající 
hodnocení ve studentském hodnocení kvality výuky, doklad o reakci akademického 
pracovníka (STAG), výzkumná činnost (výsledky vykázané v RIV),  SVOČ (vedení studentů 
při SVOČ) či jiné formy projektové činnosti, vedení významných diplomových a disertačních 
prací apod. 
 
Termín a podání návrhu: návrh podpořených osob na úsek PR-R předkládají děkani 
fakult/ředitelé ústavů do 15. 5. 2009 na předepsaném formuláři. 
 
Rozhodování o návrhu: o návrzích rozhoduje komise složená z proděkanů fakult ZČU 
jmenovaných jednotlivými děkany. Předsedou komise je i PR-R.  Každá ze čtyř podmínek 
ocenění je bodově ohodnocena podle míry jejího naplnění navrženým akademickým 
pracovníkem. Výše finančního ocenění je odstupňována podle celkového bodového 
ohodnocení každé z navržených osob. 

Kontaktní osoba: H. Rendlová (tel. 1048, email: rendlova@rek.zcu.cz). 

c) POSTDOC 

Podporuje absolventy doktorských studijních programů, kteří po získání titulu Ph.D. 
(absolvování doktorského studijního programu po 31. 12. 2006) pracují na ZČU a významně 
se podílejí na řešení projektů a na dosahování vynikajících výsledků v oblasti výzkumu 
a vývoje.  

Gestor: PR-R (F. Ježek) 

Zdroj financování: rozvojový projekt POSTDOC-09 

Celkové zdroje: až 2 mil. Kč 

Forma podpory: max.15 tis. Kč/osoba/měsíc, podpora po dobu max. 9 měsíců (výplaty od 
04/2009, tj. od výplaty za březen).  

Lze čerpat na: mzdové náklady. 
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Podmínka získání podpory: žadatel musí být zaměstnancem do tří let po absolvování 
doktorského studijního programu (tj. absolutorium po 31. 12. 2006). 
 
Termín a podání žádosti: do 13. 3. 2009 na předepsaném formulář proděkanovi  pro výzkum             
a vývoj nebo pro tvůrčí činnost, který do 17. 3. 2009  předává žádosti hromadně na úsek           
PR-R. 
. 
Výběr podpořených osob:  provádí komise složená z proděkanů jmenovaných děkany fakult. 
Předsedou komise je PR-R. Komise posuzuje navržené aktivity a očekávané výstupy 
z hlediska rozvoje výzkumné činnosti na ZČU, z hlediska návaznosti na Dlouhodobé směry 
výzkumu a vývoje ZČU a připravované či realizované projekty (7. rámcový program, 
operační program VaVpI apod.). 
 
Předání dosažených výsledků: do 13. 11. 2009 proděkanovi  pro výzkum a vývoj nebo pro 
tvůrčí činnost, který do 18. 11. 2009  hromadně předává spolu s hodnotící zprávou na úsek               
PR-R. 
Kontaktní osoba: H. Rendlová (tel. 1048, email: rendlova@rek.zcu.cz). 

d)  TALENT  
 
Podporuje talentované studenty v magisterských a doktorských studijních programech, kteří 
se účastní výzkumných, vývojových a dalších tvůrčích činností a reprezentují ZČU zejména 
na mezinárodním poli v dané oblasti.  
Gestor: PR-R (F. Ježek) 

Zdroj financování: rozvojový projekt TALENT-09 

Celkové zdroje: až 400 tis. Kč 

Forma podpory: max. 10 tis. Kč/student v jednom kole, jednorázová podpora, budou 
realizována čtyři kola výběrového řízení. 

Lze čerpat na: mimořádné stipendium.  

Podmínka získání podpory: dosažení vynikajícího studijního, výzkumného nebo vývojového 
výsledku nebo výsledku jiné tvůrčí činnosti (publikování práce, aktivní účast na konferenci, 
výsledek vývojové činnosti, ocenění tvůrčí činnosti na mezinárodním nebo národním fóru 
atd.). Žádost žadatel předkládá proděkanovi pro vědu a výzkum a tvůrčí činnost na příslušném 
formuláři.  
 
Termín a podání žádosti: do 20. 3., 22. 5., 18. 9., 20. 11. 2009 na předepsaném formuláři 
proděkanovi  pro výzkum a vývoj nebo pro tvůrčí činnost, který v termínech 24. 3., 26. 5.,        
23. 9. a 24. 11. 2009 předává žádosti hromadně na úsek PR-R. 
 
Výběr podpořených osob: provádí komise složená z proděkanů jmenovaných děkany fakult. 
Předsedou komise je PR-R. Výsledky výběrového řízení jsou zveřejněny na webových 
stránkách.  
 
Kontaktní osoba: H. Rendlová (tel. 1048, email: rendlova@rek.zcu.cz). 

 
V Plzni dne 30. ledna 2009 

František Ježek 
prorektor pro strategii a výzkum 


