
Odměny VaV 2008: 
 

1. Publikace: 
 

- Práce ve vědeckém časopise s IF    20 000,- Kč za článek. 
- Práce ve vědeckém časopise bez IF       4 000,- Kč za článek. 
- Vědecké knižní publikace ve světovém jazyce      2 000,- Kč za AA. 
- Vědecké knižní publikace - ostatní             500,- Kč za AA. 
 

- Prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek,  
autorizovaný SW, užitný a průmyslový vzor  12 000,- Kč 

- Poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno 20 000,- Kč  
- Patent ČR, SR       20 000,- Kč 
- Patent EU, mezinárodní      50 000,- Kč 
 

- Částky jsou násobeny koeficientem podle pořadí autora – viz. Metodika 
kvantifikace VVČ na FŽP.  

- Odměna je násobena výší úvazku na FŽP. 
- Jsou hodnoceny jen publikace, kde je jako adresa autora uvedena FŽP. 
- Jsou hodnoceny jen publikace vložené v informačním systému ČZU (IS CV). 
 

 

2. Příprava grantových projektů: 
 

Typ Zahrani ční projekty  Projekty CEP  Ostatní  
Řešitel FŽP 12 000,- 8 000,- 2 000,- 

 
Pozn.:  Ohodnoceny budou jen projekty evidované na odd. VaV FŽP (tj. projekty podané 
prostřednictvím odd. VaV FŽP nebo o kterých byla předána na odd. VaV základní 
informace – titulní strana, seznam řešitelů a základní info o rozpočtu). 
 

Pozn.:  Rozdělení částky mezi zpracovatele návrhu stanovuje hlavní řešitel. 
 

Pozn.:  Ohodnocení za přípravu velkých celofakultních projektů (např. výzkumná centra, 
výzkumné záměry, projekty EU apod.) stanoví děkan samostatně podle rozsahu 
projektu.  
 

Pozn.:  projekty CEP – např. GAČR, NAZV, VaV MŽP, GAAV, ESF aj. Ostatní projekty 
– např. FRVŠ, LČR, RP aj. 
 
 
3. Doktorské studium: 
 

 a) Odměny p ředsedům oborových rad: 
 

Ohodnocení  Částka  Podm. /Pozn. 
Za přijímací řízení (předsedům 
komisí) 

Určí děkan Zpracování všech podkladů v 
termínu 

Schůze oborových rad, 
projednání atestací 

Určí děkan Zápisy z jednání OR  
předložené na odd. VaV do 

30.11. 
 

Za každou obhajobu  2 000,- - 
Za každou SDZ 1 000,- - 
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Akreditace – příprava podkladů Dle náročnosti Bude rozděleno mezi 
zpracovatele žádosti 

  
 b) Odm ěny školitel ům: 

 

Ohodnocení  Částka  Podm.  
Obhajoba do 4 let od zahájení studia 6 000,- - 
Obhajoba do 5 let od zahájení studia 4 000,- - 
Obhajoba nad  5 let od zahájení studia 2 000,- - 
Státní doktorská zkouška  1 000,- - 

 
 c) Odm ěny interním oponent ům a předsedům komisí: 
 
Ohodnocení  Částka  
Předseda komise (SDZ, obhajoba) 2 000,- 
Oponent disertační práce – interní 2 000,- 
 
 
4. Příprava habilitačních a jmenovacích řízení: 
 

Ohodnocení  Částka  
Předseda komise (garant řízení) 3 000,- 
Oponent habilitační práce - interní 3 000,- 
 
 


