Příloha 4 Směrnice VaVaI VO MZM

PODKLADY K EVALUACÍM ZAMĚSTNANCŮ
MORAVSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA
Podklady k evaluačnímu řízení vypracované podle následujícího závazného schématu
zasílejte v elektronické formě (dokument Word) tajemníkovi EK v termínu stanoveném ředitelem
MZM. Tajemník EK je po zpracování předá jako celek předsedovi EK.
Základní údaje
- Jméno, Příjmení, Tituly
- Pracoviště (oddělení, ústav)
- E-mail (MZM), telefon (MZM)
- Od kdy pracovníkem MZM, dosavadní zařazení (pracovní funkce, úvazek)
- Přehled dosaženého vysokoškolského vzdělání (např. Bc., Mgr., MUDr., Ph.D., DrSc.
A jejich ekvivalenty) ve struktuře rok - škola (fakulta) - obor - stupeň vzdělání (příklad: 1999 Filozofická fakulta MU Brno - dějiny umění - Mgr.; 2003 - Filozofická fakulta UK Praha sociologie umění – Ph.D.)
- Přehled dosažených vědecko - pedagogických hodností (doc., prof. - ve struktuře rok – škola
/fakulta - obor - stupeň)
Kvantitativní ukazatele
(všechny následující údaje vždy uvádět jen za tento a uplynulé 3 kalendářní roky)
1. Publikační činnost
Základem pro přijetí publikace k evaluačnímu hodnocení je její zařazení do RIV (u nových
publikací pak možnost jejich zařazení do RIV) v jedné z kategorií publikací podle Metodiky
hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI (viz. www.výzkum.cz). Uvádějte proto pouze
publikované práce (tj. ne práce v tisku); uveďte úplný seznam kompletních citací podle zvyklostí
v oboru (v rozsahu: autor- autoři, rok vydání, název v originálním jazyce, zkrácený název
periodika nebo vydavatel, stránkový rozsah) v následujícím členění:
a)
publikace v SCI-impaktovaných periodikách (Jimp);
b)
publikace v odborném časopise, který je obsažen v databázi ERIH nebo SCOPUS (Jneimp);
c)
článek v odborném periodiku, které je zařazeno v Seznamu neimpaktovaných
recenzovaných periodik vydávaných v České republice (Jrec);
d)
odborné recenzované knihy podle kritérií RVVI (B);
e)
kapitoly v odborných recenzovaných knihách (C);
f)
recenzované články ve sbornících (D) zařazených v RIV.
2. Grantová činnost
Granty na podporu vědy a výzkumu. Uveďte: kód projektu – název projektu – poskytovatel –
období řešení – vaše role v projektu: řešitel (vedení projektu); spoluřešitel; člen řešitelského
týmu.
a)
projekty tuzemských poskytovatelů: základem pro přijetí grantového projektu
k evaluačnímu hodnocení je jeho zařazení do databází CEP nebo CEZ (viz www.vyzkum.cz);
b)
projekty zahraničních poskytovatelů.
3. Konference a prezentace
a)
organizátor nebo spoluorganizátor konference (název konference, typ konference –
domácí/mezinárodní, místo, rok);
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b)
vyžádané přednášky na mezinárodních konferencích;
c)
5 nejvýznamnějších prezentací na mezinárodních konferencích (typ – přednáška/poster,
název příspěvku, název konference, místo, rok);
d)
5 nejvýznamnějších prezentací na domácích konferencích (typ – přednáška/poster, název
příspěvku, název konference, místo, rok).
4. Ediční činnost
a)
editor (redaktor) periodika (název periodika, vydavatel);
b)
associated editor (výkonný redaktor) periodika (název periodika, vydavatel);
c)
členství v redakční radě (název periodika, vydavatel);
d)
editor nebo vedoucí autorského kolektivu knihy nebo sborníku (název knihy/sborníku,
vydavatel, rok vydání).
5. Pedagogická činnost na VŠ
a)
pravidelná výuka v rámci rozvrhované semestrální výuky (VŠ, název přednášky, semestr);
b)
mimořádná výuka v rámci rozvrhované semestrální výuky (VŠ, název přednášky, semestr);
c)
vedení kvalifikačních prací. Uveďte: VŠ, obor, typ práce (např. Bc., Mgr., PhD.), jméno
předkladatele, rok obhajoby;
d)
oponentní posudky pro kvalifikační práce (celkový počet za každý rok);
e)
členství v komisích pro státní, rigorózní, doktorské zkoušky, členství v oborových radách
nebo komisích doktorských studijních programů (VŠ, obor). Uveďte pouze počet u každé
z kategorií.
6. Členství ve vědeckých organizacích a mezinárodní aktivity
a)
tuzemské organizace - ve formátu: název organizace, sídlo, člen od-do, případně výkonné
funkce;
b)
mezinárodní organizace - ve formátu: název organizace, sídlo, člen od-do, případně
výkonné funkce;
c)
dokladovaná mezinárodní spolupráce a zahraniční stáže (např. grant, článek nebo jiný
písemný doklad o spolupráci).
7. Recenzní činnost
a)
recenzní (lektorská) práce pro časopis (název časopisu, vydavatel, počet);
b)
recenzní (lektorská) práce pro knihu, sborník (název, vydavatel);
c)
oponent grantu (poskytovatel, počet).
8. Výstavy, populární publikace, přednášky pro veřejnost, vedení exkurzí apod.
a)
výstavy a expozice - název výstavy, charakter účasti (garant, autor/spoluautor
scénáře/libreta), místo realizace, rok realizace;
b)
vědecko-populární publikace - 5 nejvýznamnějších titulů;
c)
přednášky pro veřejnost - 5 nejvýznamnějších akcí;
d)
odborná nebo popularizační vystoupení v médiích - 5 nejvýznamnějších;
e)
odborná spolupráce při přípravě a realizaci rozhlasového nebo televizního pořadu, filmu;
f)
vedení exkurzí pro veřejnost - 5 nejvýznamnějších akcí.
9. Sbírkotvorná činnost a jiné skutečnosti
a)
sbírkotvorná činnost mimořádného významu;
b)
další popularizační činnost (5 nejvýznamnějších akcí);
c)
jiné podstatné skutečnosti (stručně), např. nepublikované studie pro státní instituce,
nepublikované výzkumné zprávy, expertní posudky apod.
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