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Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 19/2010 
 
 
 

Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti 
akademických pracovníků 
Filozofické fakulty UJEP 

 
 
 

 
1. Akademičtí pracovníci FF UJEP vykazují své vědecko-výzkumné, pedagogické a další aktivity 

každoročně podle osnovy, která je součástí Přílohy č. 1 tohoto příkazu. 
 
2. Podklady pro hodnocení odevzdají akademičtí pracovníci FF vždy do 31. ledna roku 

následujícího po roce hodnoceném, a to v tištěné a elektronické podobě (e-mailem) vedoucímu 
katedry na formuláři (viz Příloha č. 2).  

 
3. Hodnocení je podkladem pro vedoucího katedry, který na jeho základě stanovuje výši osobního 

příplatku a odměn akademických pracovníků v následném kalendářním roce.  
 

4. Tento příkaz vstupuje v platnost dnem 4. 1: 2010 a nahrazuje Příkaz děkanky 3/2007 z 2. 1. 
2007. 

 
 
 
 
 

Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D.  
                                                                                                         Děkanka FF UJEP 

 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 4. 1. 2010 
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Příloha č. 1  
OSNOVA HODNOCENÍ  

VĚDECKO-VÝZKUMNÉ A PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI 
NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ  UJEP  

 
Základní východiska: 

 
Hodnocení je rozděleno do tří základních částí: 
1) Hodnocení výsledků (publikačních výstupů) vědecko-výzkumné práce, které již byly 

evidovány v RIV a tvoří základ pro výpočet institucionálních prostředků.  
2) Hodnocení výsledků (publikačních výstupů) vědecko-výzkumné práce vykázaných v OBD za 

uplynulý kalendářní rok.  
Tyto části Hodnocení jsou vázány na platnou Metodiku hodnocení výzkumu a vývoje Rady pro 
výzkum, vývoj a inovace (RVVI) (http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=18748). 

3) Hodnocení výsledků vědecko-výzkumné a pedagogické práce za uplynulý kalendářní rok. 
Tato část Hodnocení souvisí s dalšími podstatnými dokumenty, které ovlivňují fungování a 
plánovaný rozvoj jednotlivých pracovišť FF, zejm.:   

  
 A) Kriteria pro akreditaci SP stanovená AK Vlády ČR   
 (http://www.msmt.cz/vzdelavani/doporucene-standardy-pro-studijni-programy). 
 B) DZ FF UJEP a DZ UJEP a jejich aktualizace.  
 Tyto dokumenty byly doplněny o kriteria pro další specifické činnosti, do kterých se jednotlivá 

pracoviště FF zapojují.  
 
1) Publikační činnost evidovaná v RIV (uvádí se publikační výstupy, tj. výsledky, za posledních 5 

kalendářních let1 
 
A. Bodované formy  
VÝSLEDKY V RIV2 Počet bodů3 
J Článek v odborném periodiku4 
Jimp článek v impaktovaném časopise5 viz Metodika6 
Jneimp článek v recenzovaném časopise světově uznávané databáze7 12 
 článek v recenzovaném časopise který je uveden na seznamu recenzovaných 

periodik 
10 

B Odborná kniha 40 
C Kapitola v odborné knize dle RIV8 
D Článek ve sborníku9  8 
 
                                                 
1 Výsledky se uvádějí za posledních pět let působení akademického pracovníka na UJEP. Pokud je akademický pracovník 
zaměstnancem FF UJEP kratší dobu, uvádí pouze výsledky, které vznikly v této době. Uvádí se pouze výsledky, které 
akademický pracovník předal do RIV prostřednictvím programu OBD na UJEP a které jsou přijaty a evidovány systémem 
RIV. 
1stuktura odpovídá číselníku RIV 
3 Dle Metodiky hodnocení VaV, dle tabulek RVVI 
4 publikace uvedené v následujících databázích Web of Science společnosti Thomson Reuters: Science Citation Index 
Expanded (SCI-EXPANDED) – 1945 – present; Social Science Citation Index (SSCI) – 1980 – present; Arts & Humanities 
Citation Index (A&HCI) – 1980 – present; Index Chemicus (IC) – 1993 – present; Current Chemical Reactions (CCR-
EXPANDED) – 1986 – present   
5 bodové ohodnocení Jimp dle Metodiky hodnocení a dle tabulek RVVI 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=18748 
6 Scopus, ERIH 
7 Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice (www.vyzkum.cz) 
8 boduje se poměrná část dle rozsahu kapitoly 
9 sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science & Humanities 
(dříve ISI Proceedings) společnosti Thomson Reuters. 
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B. Nebodované formy (přehled ostatních publikačních výstupů (např. editorství časopisu, editorství 
sborníku, příspěvek ve sborníku, který není uveden v databázi, recenze, citace atd.)  
 
2) Publikační činnost evidovaná v OBD za poslední kalendářní rok  
 
3) Výsledky vědecko-výzkumné a pedagogické práce za uplynulý kalendářní rok  
 
 
I. Přednášková činnost a prezentace odborné činnosti   
A  PŘEDNÁŠKY 
A1 Zvaná úvodní přednáška na konferenci 
A2 Zvaná úvodní přednáška na mezinárodní konferenci  
A3 Zvaná úvodní přednáška na konferenci v zahraničí  
A4 Jiná přednáška ( do této kategorie lze zahrnout přednášky, které nebyly publikovány – přednášky v rámci 

různých přednáškových popularizačních cyklů, jednorázové přednášky v rámci partnerských výměn se 
spolupracujícími univerzitami, přednášky v rámci CŽV,  univerzity třetího věku atd.) 

 
 
II. Grantová činnost  

 
                                                 
10 CEP - Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje je jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu a 
vývoje (IS VaV), ve které jsou shromažďovány informace o projektech výzkumu a vývoje podporovaných z veřejných 
prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje). 
11 Ostatními projekty jsou myšleny zejm. resortní projekty (např. rozvojové projekty MŠMT), projekty ESF, projekty krajské či 
města Ústí nad Labem, projekty FRVŠ, projekty získané v rámci IGA UJEP atd. Neuvádí se projekty  získané v rámci 
stimulace vědy a výzkumu podle směrnice FF UJP.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJEKTY  
A Projekty evidované v CEP10 
A1 Řešitel 
A2 Spoluřešitel 
A3 Spolupracovník  
B Ostatní projekty11 
B1 Řešitel 
B2 Spoluřešitel 
B3 Spolupracovník  
C Podání projektu  
C1 CEP projekt - hlavní řešitel / spoluřešitel 
C2 Ostatní projekty - hlavní řešitel / spoluřešitel 
E Finanční prostředky získané pro fakultu 
E1 Finanční prostředky získané pro fakultu /katedru z CEP projektu 
E2 Finanční prostředky získané pro fakultu /katedru z jiných projektu 
D Grantové komise  
D1 Členství v grantových komisích pro CEP projekty 
D1 Členství v grantových komisích pro ostatní projekty 
E Posudky  
E1 Zpracování grantového posudku na projekt v rámci CEP  
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III. Výuková činnost    
A  SEMINÁŘE 
A1 Počet hodin seminářů zakončených zápočtem  
A2 Počet hodin seminářů zakončených zkouškou   
A3 Počet studentů zapsaných v seminářích zakončených zápočtem  
A4 Počet studentů zapsaných v seminářích zakončených zkouškou 
B  PŘEDNÁŠKY  
B1 Počet hodin přednášek zakončených zápočtem  
B2 Počet hodin přednášek zakončených zkouškou   
B3 Počet studentů zapsaných na přednáškách zakončených zápočtem  
B4 Počet studentů zapsaných na přednáškách zakončených zkouškou 
C  ATESTACE  
C1 Celkový počet studentů, kterým byl udělen zápočet  
C2 Celkový počet studentů, kterým byla udělena zkouška  
D  ZÁVĚREČNÉ PRÁCE    
D1 Odvedené bakalářské práce   
D2 Odvedené diplomové práce   
D3 Posudek na bakalářskou práci  
D4 Posudek na diplomovou práci  
E  DALŠÍ ODBORNÁ ČINNOST STUDENTŮ  
E1 Vedení soutěžních prací12 studentů na úrovni katedrální,  

popř. fakultních  
E2 Vedení soutěžních prací studentů na úrovni ČR   
E3 Vedení soutěžních prací studentů v mezinárodních soutěžích 
F UČEBNÍ TEXTY  
F1 Vydání skript v klasické tištěné podobě (s ISBN) 
F2  Vydání skript v multimediální podobě - CD (s ISBN) 
F3 Vytvoření jiného výukového materiálu (např. webové stránky)   
G  STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (SZZ) 
G1 Předseda komise pro SZZ a obhajoby 
G1a Počet vyzkoušených studentů počet obhájených prací v dané komisi    
G2 Člen komise pro SZZ a obhajoby 
H PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PŘZ) 
H1 Předseda přijímací komise 
H2 Autor testů   
CH  DOKTORSKÉ STUDIUM  
CH1 Člen oborové rady  
CH2 Školitel doktorandů 
I DALŠÍ ČINNOST SPOJENÁ S VÝUKOU A STUDENTY13 
I 1 Příprava studijních oborů k akreditacím / úspěšná akreditace  
I 2 Organizace dne otevřených dveří  
I 3 Organizace a realizace přípravného kurzu k přijímacím zkouškám   
I 4 Organizace studentských soutěží  
I 5 Organizace, popř. vedení praxí14  
I 6 Organizace, popř. vedení exkurzí15 
 
                                                 
12 Soutěžní práce vychází např. ze seminární, ročníkové, bakalářské či diplomové práce.   
13 Body přidělí vedoucí katedry podle rozsahu akce, počtu účastníků atd. Praxí je myšlena praxe studentů učitelských oborů 
na ZŠ nebo SŠ i praxe v rámci odborných studijních programů, která je vedená jako výuka ve STAGU a je součástí 
studijního plánu.   
14 Praxí je myšlena praxe studentů učitelských oborů na ZŠ nebo SŠ i praxe v rámci odborných studijních programů, která je 
vedená jako výuka ve STAGU a je součástí studijního plánu.   
15 Exkurzí je myšlena výuka ve  STAGU registrovaná jako samostatný kurz, nikoli dílčí akce, a je součástí studijního plánu.  
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IV. Zahraniční stáže  
A  Zahraniční stáže (včetně pobytů v rámci Erasmu) 
A1 Zahraniční stáže do 1 měsíce spojené s přednášením  
A2 Zahraniční stáže nad 1 měsíc spojené s přednášením 
A3 Jiné stáže spojené s prezentací odborné práce   
 
 
V. Odpovědné jmenované funkce a funkce vzniklé z pověření  
FUNKCE, POZICE 
A Na úrovni fakulty, popř. univerzity  
A1 Členství ve fakultních, popř. univerzitních - VR, AS,  jmenované komise  (předseda/místopředseda/člen)  
A2 Funkce ve vedení fakulty (děkan/proděkan) 
B Na úrovni katedry 
B1 Vedoucí katedry  
B2 Tajemník katedry  
B3 Zástupce vedoucího katedry  
C Jiné funkce  
 
 
VI. Další činnost   
Do této kategorie je možné zahrnou všechny další činnosti spojené s vědecko-výzkumnou a pedagogickou činností na 
katedře (koordinační činnost v rámci ERASMU, dohled nad studovnami, koordinace pomocných vědeckých sil, praktikantů, 
organizace seminářů, konferencí, kolokvií atd.) 
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Příloha č. 2  
 

Tabulka pro hodnocení akademických pracovníků  
 

Jméno, příjmení   
Pracoviště   
Rok   

 
 
1) Publikační činnost evidovaná v RIV  
A. Bodované formy  
VÝSLEDKY1  Kategorie2  Body3  

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
 
                                                 
1 Vyplňuje pracovník – řádky lze přidávat či ubírat podle potřeby. Uvádí se úplný bibliografický údaj včetně ISBN či ISSN. 
2 Kategorie dle číselníku RIV 
3 Body v této části vyplňuje akademický pracovník ve spolupráci s vedoucím katedry dle bodování výsledků v RIV.   
 
B. Nebodované formy – přehled ostatních publikačních výstupů v RIV 
1.  Body4 

2.  
3.  
4.  
5.  

 

                                                 
4 Body ve všech dalších částech hodnocení kategoriích vyplňuje vedoucí katedry, pokud není uvedeno jinak.  
 
2) Publikační činnost evidovaná v OBD za poslední kalendářní rok 
1.  Body4 

2.  
3.  
4.  
5.  

 

                                                 
4 Body ve všech dalších částech hodnocení kategoriích vyplňuje vedoucí katedry, pokud není uvedeno jinak. V této 
části hodnocení vedoucí katedry uděluje 0-100 bodů každému akademickému pracovníkovi.  
 
3) Hodnocení výsledků vědecko-výzkumné a pedagogické práce za uplynulý kalendářní rok. 
 
I. Přednášková činnost a prezentace odborné činnosti   
PŘEDNÁŠKY5   Body    

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

                                                 
5 Vyplňuje pracovník, uvádí název, instituci, termín.   



 8 

 
 
II. Grantová činnost   
PROJEKTY6  Výše částky Body7 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

 

                                                 
6 Vyplňuje pracovník, uvádí název a číslo projektu a poskytovatele 
7 Body za podíl na projektu přiděluje vedoucí katedry po poradě s řešitelem projektu 
 
III. Výuková činnost  (za poslední kalendářní rok) 
A  SEMINÁŘE Počet8 Body 

A1 Počet hodin seminářů zakončených zápočtem   
A2 Počet hodin seminářů zakončených zkouškou    
A3 Počet studentů zapsaných v seminářích zakončených zápočtem   
A4 Počet studentů zapsaných v seminářích zakončených zkouškou  
B  PŘEDNÁŠKY   
B1 Počet hodin přednášek zakončených zápočtem   
B2 Počet hodin přednášek zakončených zkouškou    
B3 Počet studentů zapsaných na přednáškách zakončených zápočtem   
B4 Počet studentů zapsaných na přednáškách zakončených zkouškou  
C  ATESTACE   
C1 Celkový počet studentů, kterým byl udělen zápočet   
C2 Celkový počet studentů, kterým byla udělena zkouška   
D  ZÁVĚREČNÉ PRÁCE     
D1 Odvedená bakalářské práce    
D2 Odvedená diplomové práce    
D3 Posudek na bakalářskou práci   
D4 Posudek na diplomovou práci   
E  DALŠÍ ODBORNÁ ČINNOST STUDENTŮ   
E1 Vedení soutěžních prací 2)  studentů na úrovni katedrální,  

popř. fakultních  
 

E2 Vedení soutěžních prací studentů na úrovni ČR    
E3 Vedení soutěžních prací studentů v mezinárodních soutěžích  

 

F UČEBNÍ TEXTY   Body 

1.   
2.    
3.   
G  STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY (SZZ)  
1.   
2.    
H PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY (PŘZ)  
1.   
2.    
CH  DOKTORSKÉ STUDIUM   
1.   
2.    
I DALŠÍ ČINNOST SPOJENÁ S VÝUKOU A STUDENTY    
1.   
2.    
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3.   
4.   
5.    
 
                                                 
8 Vyplní pracovník, kontroluje vedoucí katedry společně s tajemníkem, popř. proděkan pro studium, který konfrontuje údaje 
s výstupy STAGU. 
 
 
IV. Zahraniční stáže (za poslední kalendářní rok) 
STÁŽE9   Body    

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

                                                 
9 Vyplňuje pracovník, uvádí místo pobytu, termín, specifikuje přednáškovou činnost (téma, rozsah v hodinách atd.)  
 
V. Odpovědné jmenované funkce a funkce vzniklé z pověření (za poslední kalendářní rok) 
FUNKCE, POZICE10  Body    

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

                                                 
10 Vyplňuje pracovník, konkretizuje funkci, event. období, po které ji vykonával, pokud je kratší než sledovaný rok.  
 
 
VI. Další činnost   
SPECIFIKACE ČINNOSTI11  Body     

1.  
2.  
3.  

 

                                                 
11 Vyplňuje pracovník – uvádí konkrétní informace o činnosti či akcích (charakter akce, datum, počet účastníků atd.) 
 

Jméno, příjmení, tituly Podpis  Dne  Akademický pracovník 
předkládající podklady  
pro hodnocení  

   

 
VEDOUCÍ KATEDRY:  
Schválil (podpis) :  
 
Dne :  

Součet 
přidělených bodů: 

 

 
 


