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Opatření děkana č. 1/2008

Výkazy činnosti akademických pracovníků
Z důvodu programového, personálního a ekonomického zajištění činnosti a řízení FP, v návaznosti
na kontrolní činnost minulého vedení FP TUL, a v neposlední řadě pro potřeby zpracování zprávy o činnosti
FP, plánování rozpočtu apod. stanovuji vykazování činnosti akademických pracovníků, a to vždy za období
kalendářního roku.

Shromažďování údajů:
Roční výkazy jsou vyplňovány po ukončení výuky v zimním semestru a zahrnují období uplynulého
kalendářního roku. Jsou rozděleny do tří tabulek v programu Excel:
Tabulka zvyšování kvalifikace se týká doktorského studia, habilitace, profesorského řízení. Některé
položky se vyplňují pouze u doktorského studia (DS). Ve výkazu uvádějte rok a měsíc uskutečněného
složení zkoušek, obhajoby, ukončení studia nebo řízení apod. Do sloupce „zahájení“ uvádějte rok a měsíc
zahájení DS nebo habilitačního nebo profesorského řízení.
V tabulkách výzkumná a publikační činnost a ostatní činnost uvádějte údaje podle níže uvedených
kritérií.

Kritéria pro sledování výzkumné a publikační činnosti
Odborná kniha (A)
Neperiodická odborná recenzovaná publikace vydaná tiskem nebo elektronicky, týkající se přesně
vymezeného problému určitého vědního oboru, má přidělen kód ISBN nebo ISSN. Celou knihu vytvořil
autor nebo jeden autorský kolektiv (bez ohledu na to, jaký mají jednotliví členové na obsahu podíl).
Odbornou knihou je např. monografie, encyklopedie, odborný výkladový slovník, katalog výstavy apod.
Odbornou knihou nejsou učební texty (učebnice, skripta).
A1 – v cizím jazyce.
A2 – v mateřském jazyce.

Kapitola v odborné knize (B)
Kapitola nebo kapitoly v odborné knize v případě, že celá kniha má jen editora a každá kapitola má
samostatného autora nebo autorský kolektiv. Jsou-li autoři nebo autorské kolektivy jednotlivých kapitol
různí, je každá kapitola samostatným výsledkem.
B1 – v cizím jazyce.
B2 – v mateřském jazyce.

Článek v odborném periodiku (C)
Článkem v odborném periodiku je vědecký článek zveřejněný v odborném periodiku bez ohledu na stát
vydavatele. Článkem není abstrakt vědeckého příspěvku (např. na konferenci). Odborným periodikem je
vědecký časopis, který je recenzován, je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické
podobě a má přidělen ISSN kód. Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný časopis.

C1 – periodikum s IF.
C2 – periodikum bez IF.

Článek ve sborníku (D)
Příspěvek (článek) s obvyklou strukturou vědecké práce a s obvyklým způsobem citování zdrojů, event.
s poznámkovým aparátem, zveřejněný ve sborníku. Sborníkem je neperiodická publikace, vydaná u
příležitosti pořádané konference, semináře nebo sympozia a má event. přidělen ISBN kód. Obsahuje
samostatné stati různých autorů, které mají společný prvek nebo téma, nikoli ale pouhé abstrakty. Sborníkem
není účelově vydaný souhrn odborných prací (např. v rámci jednoho pracoviště). Dělí se dále na: D1
recenzovaný, D2 nerecenzovaný.
D1 – recenzovaný.
D2 – nerecenzovaný.
D3 – ostatní výše (tj. A1 –D2) nezařazené.

Editorská činnost (E)
Do této kategorie lze zahrnout editorství vědeckého sborníku i další ediční činnost, např. historických nebo
literárních pramenů.

Kritéria pro hodnocení ostatní činnosti
F1 – Členství ve výboru mezinárodní vědecké společnosti nebo v redakční radě zahraničního vědeckého
časopisu.
F2 – Členství ve výboru národní vědecké společnosti nebo v redakční radě národního vědeckého časopisu.
F3 – Organizace vědecké konference (spolu)pořádané FP.
F4 – Organizace profesní konference, cyklu přednášek pro (odbornou) veřejnost (spolu)pořádaného FP.
F5 - Vedení doktoranda.
F6 - Členství v komisi pro obhajoby věd.-ped. hodností, akreditační komisi, doktorské komisi, oborové radě
doktorského studia, porotě uměleckých soutěží, státní zkušební komisi mimo FP, vědecké radě mimo
FP atd.
F7 - Posudky k disertačnímu, habilitačnímu a profesorskému řízení.
F8 - Vedení DP v roce úspěšné obhajoby.
F9 - Vedení BP/práce SVUČ v roce úspěšné obhajoby/prezentace
F10 – Specifické práce na katedře a pro fakultu (knihovna, STAG, katedrový web, funkce tajemníka,
příprava studentů k soutěžím nebo cestě do zahraničí, práce se zahraničními studenty a jiné.)

Tímto opatřením se ruší všechna předchozí opatření děkana k výkazům a plánům činnosti.
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