Atestační formulář
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Kritéria pro hodnocení a zařazování pracovníků FZÚ AV ČR , v.v.i. do kvalifikačních stupňů podle Interní
normy AV ČR 13/2006. Formulář má čtyři strany, hodnocený vyplňuje pouze první tři.

******************************************************************************
Vyplní hodnocený:
oddělení č.: .......... sekce č. ...........
jméno, příjmení, tituly: ..................................................................
rok narození: ..............
rok poslední atestace: ..............
vysokoškolské vzdělání (fakulta, rok ukončení VŠ): .....................................................................
nejvyšší 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 .....................................................
Současná pracovní náplň: uveďte, jakou výzkumnou tématiku řešíte a jaký je cíl výzkumu:

Uveďte nejvýznamnější výsledek své vědecké činnosti od roku 2004 včetně:
hypertextová reference:
Vymezení vlastního přínosu:

Dále u vybraných, nejvýše deseti prací publikovaných od roku 2004 včetně uveďte: impakt
faktor časopisu (ifc) a počet všech autorů práce (ac) způsobem if1/a1, if2/a2, ... ifn/an. (tj. např. práci
3 autorů v časopisu Phys. Rev. B zapíšete ve tvaru zlomku 3.107/3); uveďte součet uvedených
zlomků (n<11)
...........................................................................................................................................................
........................................................................…................................................. Součet = ..............

Jméno/odd:.........................
Atestační formulář
1. Počty publikací celkově/od roku 2004 včetně:
a) v impaktovaných časopisech ………
b) v impaktovaných časopisech s afiliací FZÚ ……
c) knihy a kapitoly v knihách ...........
d) příspěvky ve sbornících mezinárodních konferencí ............
e) ostatní ..........

2009

2. Kolikrát jste hlavní (ideový) autor publikací celkově/od roku 2004 včetně
a) v impaktovaných časopisech ….…….
b) v impaktovaných časopisech s afiliací FZÚ ………
c) knihy a kapitoly v knize ……….
d) sborníky mezinárodních konferencí ……….
e) ostatní ………
3. Ohlasy výzkumné činnosti
a) Počet citací (bez autocitací) celkově/od roku 2004 včetně ……….
b) Hirschův index ……….
4. Výsledky aplikačního charakteru celkově/od roku 2004 včetně:
a) počet patentů podaných/přiznaných ……….
b) počet užitných vzorů podaných/přiznaných ……….
c) z toho průmyslově využívaných patentů/užitných vzorů ….…….
d) nejvýznamnější výsledek od roku 2004 včetně
………………………………………………….............................................
Stručný popis:

5. Další nezahrnuté výzkumné aktivity (stručný popis):

6. Počet lidí, které vedu (výzkumní/ostatní pracovníci)
a) odborně ………
b) organizačně ……….
7. Publikace od roku 2004 včetně (počet/celkový impaktní faktor)
a) odborné skupiny, kterou vedete ……….
b) organizační skupiny, kterou vedete ………..
8. Počet grantových projektů vedených od roku 2004 včetně (mezinárodní/národní)
a) řešitel ………..
b) spoluřešitel ….……..
c) celkový počet spolupracovníků vedených v grantech řešitele …………
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9. Pedagogická činnost. Uveďte počet studentů studijních programů, kde FZÚ je
(spolu)školící pracoviště od roku 2004 včetně (vedených/obhájených)
a) školitel .................................
b) školitel specialista ...................................
c) vedení magisterských a bakalářských prací: magisterských..................................
bakalářských..................................
d) Dále uveďte semestrální přednášky, cvičení (max. 5) přednášené od roku 2004 včetně
(jmenovitě: VŠ-rok/dotace přednáška/dotace cvičení):

e) Skripta a učební texty vydané od roku 2004 včetně:

10. Členství a funkce v akademických grémiích, vědeckých radách, výborech, komisích, radách
AV ČR, VŠ, redakčních radách, vládní orgány, organizace a pořádání vědeckých akcí atp.
Uveďte své funkce v těchto orgánech, od kdy a na jak dlouho.

11. Významná ocenění, volené funkce a členství ve vědeckých společnostech:

12. Popularizační aktivity (činnost jmenovitě):

Pokud jste navrhován na vyšší kvalifikační stupeň, dodejte s atestačním formulářem tyto
přílohy:
A. Stručný životopis (podrobněji popište svou pracovní činnost v posledních 5 letech),
B. seznam všech publikací (spoluautoři, název práce, přesná citace) členěný na : a) impaktované
časopisy, b) jiné časopisy, knihy, c) konferenční příspěvky.
C. seznam grantů, vědeckých projektů, vědeckých center, spoluprací atp. a jejich výsledků, jichž
jste nyní nebo jste byl od roku 2004 včetně odpovědným řešitelem. Seznam rozdělte podle
typu projektů (domácí, zahraniční)
Dne

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

podpis atestovaného:

.......................................................
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Odborné vyjádření přímého nadřízeného:
Silné stránky:

Slabé stránky:

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

Dne

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

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

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

*****************************************************************************
Bodové hodnocení atestovaného vůči pracovníkům posuzované skupiny ……….

(vyplňuje hodnotitel uvedením pouze jednoho z čísel -1, 0, 1)

Závěry atestační komise a její doporučení řediteli pracoviště:
Slovní hodnocení výzkumné, organizační a pedagogické činnosti pracovníka:

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

zařazení pracovníka v kvalifikačním stupni (-1, 0, 1) ..............

c)

pracovní poměr:

d)

termín příští atestace ..............................

prodloužit do .............................
neprodloužit

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