Atestační formulář

2010

Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR , v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní
normy AV ČR 8/2008. Formulář má pět stran, atestovaný vyplňuje první čtyři; formát formuláře neměňte!

******************************************************************************
Vyplní hodnocený:
oddělení č.: .......... sekce č. .............. rok poslední atestace: .................
jméno, příjmení, tituly: ..................................................................

rok narození: .................

vysokoškolské vzdělání (fakulta, rok ukončení VŠ): ........................................................................
vědecká hodnost od roku: ........... získaná (kde): ........................................................................
.
ve FZÚ zaměstnán od r. .................. současná pracovní smlouva do (datum): ...........................
současné mzdové zařazení (tarifní třída V): ...........
kvalifikační stupeň: ................
nejbližší přímý nadřízený ..........................................................................
Počet lidí, které atestovaný vede (výzkumní/ostatní pracovníci)
a. odborně ……......../…….................
b. organizačně ….........../…................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
1. Současná pracovní náplň:
a) uveďte čím se zabýváte, b) jaký problém řešíte a c) co je cílem výzkumu:
(rozveďte obdobným způsobem jako v žádosti o grant GAČR)

Vymezený prostor na stránce 1 nepřekračujte!
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2.Uveďte jeden, nejvýše dva nejvýznamnější výsledky své vědecké činnosti od roku 2005
včetně.
a) Pokud jsou výsledky publikovány uveďte reference, případně href a DOI publikací.
b) Uveďte korespondujícího autora a počet spoluautorů, autory jmenovitě pokud je jich méně než
10.
c) V čem podle Vás spočívá význam uvedené práce?
d) Podrobně vymezte, konkretizujte vlastní přínos v této práci:

3. Dále u vybraných, nejvýše deseti prací publiovaných od roku 2005 včetně uveďte: v horních
buňkách impaktní faktor časopisu (ifc) a pod nimi pak počet všech autorů práce (ac) (tj. např.
práci 3 autorů v časopisu Phys. Rev. B zapíšete v horní buňce 3.10 jednotku v dolní buňce
nahradíte číslem 3. Při počtu autorů vyšším než 25 uvádějte číslo 25):
1

1

1

1

1

1

1
Součet =

1

1

1
0

4.Počty publikací celkově/od roku 2005 včetně:
a) impaktované časopisy …......./…......
b) knihy a kapitoly v knihách........../...........
c) příspěvky ve sbornících mezinárodních konferencí............/............
d) ostatní .........../….......
5. Ohlasy Vaší publikační činnosti
a) Počet citací na publikace celkem/ s datem od roku 2005 včetně podle WOS ....….../...........
b) Součet všech autorů na publikacích s datem od roku 2005 včetně podle WOS ....…........
Vymezený prostor na stránce 2 nepřekračujte!
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6. Výsledky aplikačního charakteru celkově/od roku 2005 včetně:
a) počet patentů podaných ……/…….
b) počet patentů přiznaných ……/…….
c) počet užitných vzorů podaných ……/…….
d) počet užitných vzorů přiznaných ……/…….
e) z toho průmyslově využívaných patentů/užitných vzorů……./…….
d) z toho nejvýznamnější výsledek……………………………………..................
.....................................................................................................................................................
...................(Popište praktické využívání Vašich výsledků aplikačního charakteru):

7. Grantové projekty započaté po roce 2005 včetně. U každého grantu uvedťe:
a) název grantu,
b) grantovou agenturu,
c) Vaše role (zodpovědný řešitel celého grantu, spoluřešitel za FZÚ,..)
d) celkové finanční částky získané granty pro FZÚ (uveďte pro každý grant zvlášť):

Vymezený prostor na stránce 3 nepřekračujte!
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8. Pedagogická činnost. Uveďte počet studentů studijních programu vedených ve FZÚ jako
školícím pracovišti od roku 2005 včetně (vedených/z toho obhájených), ve kterých jste byl:
a) školitel ................../...............
b) školitel specialista ................../.................
c) vedoucí magisterských prací................../................
d) vedoucí bakalářských prací................./................
Dále volně popište Vaši další pedagogickou činnost [semestrální přednášky a cvičení (max. 5),
přednášené od roku 2005 včetně (uveďte VŠ a rok), skripta a učební texty vydané od roku 2005
včetně,…]:

9. Další nezahrnuté výzkumné aktivity (stručný popis):

10. Uveďte nejvýznamnější:
.....a) členství a funkce v akademických grémiích, vědeckých radách, výborech, komisích,
...........radách AV ČR, VŠ, redakčních radách, vládních orgánů, organizace vědeckých akcí atp.
.....b) ocenění, volené funkce a členství ve vědeckých společnostech:
.....c) popularizační aktivity:

Pokud jste navrhován na vyšší kvalifikační stupeň, dodejte k tomuto formuláři tyto přílohy:
A. Stručný životopis (podrobněji popište svou pracovní činnost v posledních 5 letech),
B. kopie tří nejvýznamnějších publikací z posledních pěti let,
C. seznam všech publikací s ohlasy dle WOS (spoluautoři, název práce, přesná citace) členěný
na: a) impaktované časopisy, b) jiné časopisy, knihy, c) konferenční příspěvky,
D. seznam grantů, vědeckých projektů, vědeckých center, spoluprací atp. a jejich výsledků, jichž
jste nyní nebo jste byl od roku 2005 včetně odpovědným řešitelem. Seznam rozdělte podle
typu projektů (domácí, zahraniční)
Dne

...............................

podpis atestovaného:

.......................................................
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Hodnocení atestovaného.
Vyjádření přímého nadřízeného (vedoucího oddělení, sekce, ředitele):
(Vědecká úroveň, přínos pro vědecký tým, doporučení pro další práci atestovaného, atp.)

Návrh přímého nadřízeného na:
kvalifikační stupeň: ................
Dne

...............................

pracovní smlouvu do: ...................................
podpis přímého nadřízeného:

.................................................

*****************************************************************************
Závěry atestační komise a její doporučení řediteli pracoviště:
Bodové hodnocení vůči pracovníkům posuzované skupiny (hodnocení komise z intervalu <-9, 9> bodů)..............
Slovní hodnocení a doporučení k činnosti pracovníka :

Atestační komise navrhuje:
a)
zařazení pracovníka do kvalifikačního stupně :....................
b)
c)

pracovní poměr:

prodloužit do .............................
neprodloužit
termín příští atestace ..............................

U pracovníka, který byl na základě atestace shledán nezpůsobilým, podá atestační komise
řediteli návrhy podle čl. V, bod 10, písm. c) Interní normy AV ČR 13/2006.
Dne: ...........................

Podpis předsedy atestační komise ......................................

S hodnocením byl atestovaný seznámen, eventuelní závěrečný komentář předávajícího
přímého nadřízeného………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................
Atestační materiály převzal dne:...................... podpis atestovaného:...........................................
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