
Podpora úhrady publikačních nákladů 

 z fakultních prostředků PřF JU v roce 2022 
 

Zaměstnanci a studenti PřF JU mohou žádat o podporu úhrady publikačních nákladů z fondu PřF 

JU pro financování: 

a) Open access poplatku v časopise (vztahuje se jak na časopisy, ve kterých je tento poplatek 

povinný (plně OA časopis), tak i hybridní časopisy, ve kterých je OA přístup volitelný). 

b) Page charge poplatku v časopise, ve kterém je tento poplatek povinný. 

c) Copyright poplatků za použití převzatého materiálu (obrázku apod.) (časopisy i knihy). 

d) Poplatků za barevné obrázky (časopisy i knihy). 

e) Vydání knihy, kapitoly v knize nebo učebních materiálů (skript). 

f) Registračních poplatků patentů a užitných vzorů. 

Podpora poplatků v časopisech je omezena na nadprůměrně kvalitní časopisy s impaktním 

faktorem (IF) minimálně rovným 75% percentilu dané vědní kategorie1 (tj. zařazených do 

kategorie Q1 dle WoS), viz http://www.prf.jcu.cz/veda/publikace/impactfactor.html 

Vedení PřF JU může svým rozhodnutím vyjmout některé časopisy z této podpory. 

Základní procentuální výše podpory je dána součinem autorského podílu a koeficientu 1,0 (pro 

publikace v prvním decilu D1, tj. časopis v nejlepších 10% kategorie, do které je zařazen1) nebo 

0,8 (časopisy v Q1, ale ne D1). 

Autorský podíl je dán počtem autorů2* (n) a jejich afiliací, tj. za každého autora s afiliací PřF se 

započítává (1/n); pokud však má tento autor více afiliací, dělí se podíl autora počtem afiliací3. 

Pokud je první nebo korespondenční autor kmenový zaměstnanec nebo student PřF JU, lze 

požádat o zvýšenou procentuální podporu (až 100%). Zohledňuje se zejména dofinancování 

poplatku za ostatní autory při podílu autorů PřF  70 %, uhrazení poplatku za autory z méně 

vědecky a ekonomicky silných organizací. 

Lze žádat o předběžný souhlas s uhrazením publikačních nákladů, úhradu publikačních nákladů 

publikací přijatých k vydání nebo vnitrofakultní přeúčtování nákladů již uhrazených z jiných 

prostředků PřF v roce 2022. 

Vedení PřF rozhoduje o udělení podpory žádostí přesahujících částku 40 tis. Kč včetně DPH a 

žádostí o zvýšenou procentuální podporu.  Řeší také individuálně všechny žádosti c) až f). 

Celková podpora v roce 2022 je omezena prostředky schválenými AS PřF. 

Žádosti adresujte J. Meinelové na odd. pro vědu (veda@prf.jcu.cz) na formuláři 

https://www.prf.jcu.cz/data/files/343/5695formular-podpora-publikacnich-nakladu.docx 

6. 1. 2022       doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D. 

        proděkan pro vědu 

 
1 Stačí splnit v jedné z kategorií Web of Science, do kterých je časopis zařazen. 
2 Pokud je to pro žadatele výhodné, prvního a/nebo korespondenčního autora je možné započítat jako dva autory 

(dvojnásobný podíl autora, ale současně zvýšení počtu n o 1, resp. 2). 
3 Studenti PřF se považují za 100% PřF bez ohledu na počet afiliací. 
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