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FOR ENGLISH SEE BELOW 

02/2020 Vyhláška ředitele IMS k odměňování výzkumných výstupů na 
Institutu mezinárodních studií FSV UK od roku 2020 

Institut mezinárodních studií FSV UK odměňuje publikační činnost svých 
zaměstnanců z institucionálních prostředků (přidělovaných primárně v rámci 
programu PROGRES), eventuálně z dalších zdrojů, pokud jsou k dispozici. 
Celkovou sumu stanovuje ředitel IMS každoročně s ohledem na disponibilní 
rozpočet prostředků k tomu určených.  

Odměňují se publikace splňující následující parametry: 

- Publikované a vykázané v OBD ve formě úplného uloženého záznamu a 
současně v interní databázi IMS pro potřeby stanovení odměn, a to nejpozději do 
1. prosince příslušného roku; 

- Vykázané v OBD jako výsledek zaměstnance či studenta IMS nebo jako 
výsledek (viz rubrika „způsob financování“) vzniklý v rámci vědeckých projektů 
řešených na IMS; 

- Opatřené při publikování všemi náležitostmi, které jsou vyžadovány vnitřními 
předpisy UK nebo FSV (například uvedení ORCID čísla, afiliace autora, 
dedikace výsledku apod.). 

Publikace jsou hodnoceny podle počtu bodů – viz tabulka níže – s tím, že hodnota 
bodu pro rok 2020 je stanovena na 12 000 Kč hrubé odměny. 

V případě spoluautorství se body za daný výstup dělí podle autorského podílu. Je-
li spoluautor/ka mimo IMS, příslušný podíl se navyšuje koeficientem 1,3 do 
maximální souhrnné výše 100 % bodů za publikaci pro všechny zúčastněné 
pracovníky IMS. 

 

Bodová tabulka: 

Časopisecké studie 

Typ publikace body 

Článek v časopisu evidovaném ve Web of Science 1 + hodnota impaktu 

Článek v časopisu evidovaném ve Scopus 1 
Článek v zahraničním časopise (vycházejícím 
mimo ČR a SR; recenzovaný) 

0,8 

Článek v domácím časopise (vycházejícím v ČR 
nebo SR; recenzovaný) 

0,5 
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Zvýhodnění excelentních publikací: 

Články ve WoS a Scopus publikované v časopisu nacházejícím se v prvním decilu 
získávají navíc 2 body, publikované v prvním kvartilu 1 bod. Je-li časopis 
evidovaný ve více oborech, použije se nejlepší umístění podle JCR (WoS) a Cite 
Score (Scopus) v rámci posledního dostupného hodnocení. Bonusy za první decil a 
kvartil se nesčítají.  

Členové řešitelského týmu Progresu Q18 mohou své publikace v excelentních 
časopisech také nahlásit v rámci mimořádných odměn z prostředků koordinátora 
programu, které jsou každoročně udělovány radou programu. 

 

Knižní publikace 

Typ publikace body 
Monografie kategorie A  10 
Monografie kategorie B  6 
Monografie kategorie C 2 
Kapitola v monografii kategorie A a B 1 
Kapitola v monografii kategorie C 0,5 
Příspěvek v recenzovaném zahraničním sborníku (vycházející 
mimo ČR a SR) 

0,6 

Příspěvek v recenzovaném domácím sborníku (vycházející v ČR 
nebo SR) 

0,3 

Working paper1 / metodika / výzkumná zpráva (a obdobné) 0,4 
Příručka, encyklopedie – heslo apod. 0,3 

 

Kategorie knižních publikací: 

Kategorie A: Nejprestižnější světová nakladatelství, obvykle kategorie University 
Press. Jedná se o nakladatelství, která jsou součástí nejvýznamnějších především 
anglosaských světových univerzit a mají globální dopad. Typicky se jedná Oxford 
University Press a Cambridge University Press, dále nakladatelství 
nejvýznamnějších univerzit USA. 

Kategorie B: Prestižní mezinárodní nakladatelství anglosaského světa a 
kontinentální západní Evropy. Tato skupina zahrnuje především odborná 

                                                      

1 Počítají se working papers v etablovaných řadách zavedených institucí, které splňují parametry 
plnohodnotné studie. Přijatelnost podléhá rozhodnutí zástupce ředitele pro vědu. 
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neuniverzitní nakladatelství s globálním dosahem. Dále také významná západní 
univerzitní nakladatelství, která nespadají do skupiny A (např. Manchester 
University Press, CEU Press apod.). Většinou se jedná o publikace vydané 
v angličtině, může se také jednat o publikace vydané v některém z evropských 
světových jazyků. 

Kategorie C: Významná zahraniční a česká odborná univerzitní i neuniverzitní 
nakladatelství s lokálním dosahem. Jedná se o zahraniční nakladatelství, která 
vydávají publikace v místních (nesvětových) jazycích, resp. v češtině. 

O zařazení do příslušné kategorie ve sporných případech rozhoduje zástupce 
ředitele IMS pro vědu.  

Členové řešitelského týmu Progresu Q18 mohou své excelentní knižní publikace 
také nahlásit v rámci mimořádných odměn z prostředků koordinátora programu, 
které jsou každoročně udělovány radou programu. Velmi hodnotné monografie lze 
dále přihlásit do soutěže vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově (viz 
opatření rektora č. 59/2017).  

 

Další vědecké aktivity 

Typ aktivity body 

Editorství (zvláštní číslo časopisu v prvním kvartilu WoS 
a Scopus nebo kolektivní monografie kategorie A a B) 

2 

Editorství (zvláštní číslo recenzovaného časopisu nebo 
kolektivní monografie kategorie C) 

1 

 

 

V Praze, dne 17. února 2020   doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

         Ředitel IMS 
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02/2020 Notice of the IMS Director on the remuneration of research outputs 
at the Institute of International Studies from 2020 

The Institute of International Studies FSV UK rewards the publishing activities of 
its employees from the institutional resources (awarded primarily within the 
framework of the PROGRES programme), and other sources when available. The 
total amount is determined annually by the IMS Director, taking into account the 
available budget of the funds earmarked for this purpose.  

Rewarded are publications which meet the following parameters: 

- Published works that are registered in the OBD database as the complete saved 
item and registered in the internal IMS database for determining the level of 
remuneration by 1st December 2019 at the latest; 

- Registered in the OBD database as a result of the work of the IMS employee or 
student or as a result of research projects conducted at IMS; 

- Complying with the internal regulations of the UK and FSV (e.g. listing the 
ORCID number, author’s affiliation, dedication of the result, etc.). 

The publications are ranked according to the number of points - see the tables 
below - with the point value for the year 2020 being determined at CZK 12,000 
gross. 

In case of a co-authorship, the points are divided according to the authors’ share. If 
the co-authors are not affiliated with IMS, the IMS author’s share is increased by 
the factor of 1.3 up to the total value of 100 per cent of points for the publication 
divided among authors from IMS. 

Points table: 

Journal articles 

Type of publication points 

Article in WoS journal 1 + IF value 

Article in Scopus journal 1 
Article in foreign journal (published outside of 
Czechia and Slovakia; peer-reviewed) 

0,8 

Article in domestic journal (published in Czechia 
or Slovakia; peer-reviewed) 

0,5 
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Prioritizing excellent publications: 

Articles in WoS and SCOPUS published in the magazine in the first decile receive 
2 extra points, published in the first quartile they receive 1 point. If the journal is 
registered in more than one field, the best position will be used according to the 
latest available rating of JCR (WoS) and Cite Score (Scopus). The bonuses for the 
first decile and quartile do not add up.  

Members of the Progres Q18 research team may also apply for the exceptional 
bonuses from the programme coordinator’s chapter, which are distributed annually 
by the programme board. 

 

Book publications 

Type of publication points 
Book, category A  10 
Book, category B  6 
Book, category C 2 
Book chapter, category A a B 1 
Book chapter, category C 0,5 
Compendium, reviewed (published outside of Czechia and 
Slovakia) 

0,6 

Compendium, reviewed (published in Czechia or Slovakia) 0,3 
Working paper2 / certified methodology / research report (and 
similar) 

0,4 

Handbook, encyclopaedia – entry and similar 0,3 

Book categories: 

Category A: The most prestigious global publishing houses, usually university 
press type. These are publishing houses owned by the top universities, usually 
English-speaking, which have a global impact. Typically, these are the Oxford 
University Press a Cambridge University Press, as well as the publishing houses of 
prominent US universities. 

                                                      

2 Only working papers published in established series of prominent institutions that meet the 
parameters of a full-fledged study. The IMS Deputy Director for Research determines the 
eligibility of such papers. 



 

  

 Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of International Studies  /  U Krize 8,  158 00 

Prague 5, Czech Republic, ims@fsv.cuni.cz, tel: +420 251 080 250 

      fsveng.fsv.cuni.cz 

Category B: Prestigious publishing houses of the English-speaking world and 
Western Europe. This category comprises primarily academic non-university 
publishers with global reach as well as Western university publishing houses that 
do not fall under category A (e.g. Manchester University Press, CEU Press). 
Normally, these will be books published in English, but it could comprise books in 
one of the major European global languages. 

Category C: Major foreign and Czech publishing houses with local reach, both 
academic and non-academic. This category comprises publishers that publish 
books in local languages, including Czech. 

If in doubt, IMS Deputy Director for Research will classify the publications in the 
appropriate category.  

Members of the Progres Q18 research team may also apply for the exceptional 
bonuses from the programme coordinator’s chapter, which are distributed annually 
by the programme board. Excellent books can also stand in the Charles University 
Monographs Competition (see Rector’s Directive no. 59/2017).  

Other research activities 

Type of activity points 
Editorship (special issue of WoS or Scopus Q1 journal or 
an edited book in category A and B) 

2 

Editorship (special issue of a peer-reviewed journal or an 
edited book in category C) 

1 

 

 

Prague, 17th February 2020   doc. PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

         Director of IMS 

 

 


