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Evaluace vědecké části Matematického ústavu SU v Opavě 
 

V souladu se standardy obvyklými u všech institucí, které si kladou za cíl produkovat kvalitní 
výsledky v oblasti vědy a výzkumu, rozhodl se i Matematický ústav v Opavě přistoupit 
k pravidelným evaluacím své vědecké činnosti. Členy evaluačních komisí budou přední 
vědečtí pracovníci jiných vysokých škol nebo vědeckých pracovišť v ČR, případně i ze 
zahraničí. První evaluace proběhne do června 2007. 
 
 
Evaluace se bude vztahovat na:  
 
(1) koncepci  vědecké činnosti ústavu jako celku; 
 
(2) akademické a vědecké pracovníky oddělení, která jsou z převážné části závislá na 

financování z účelových zdrojů (granty, výzkumné záměry) přidělovaných na základě 
excelence vědecké práce: oddělení Matematické analýzy a oddělení Globální analýzy. 

 
 
Cílem evaluace je poskytnout: 
 
(1) celkové hodnocení koncepce vědecké činnosti ústavu, včetně případných konkrétních 

doporučení koncepčních či organizačních změn k jejímu dalšímu rozvoji; 
 
(2) zhodnocení jednotlivých pracovníků výše zmíněné vědecké části ústavu z hlediska jejich 

přínosnosti pro excelenci vědecké činnosti ústavu – publikační produktivity a kvality, 
úrovně mezinárodní spolupráce, resp. perspektivnosti (,,scientific promise“) pro další 
rozvoj vědecké činnosti. 

 
Očekávaným výstupem v části (2) je rozčlenění hodnocených pracovníků podle vědecké 
výkonnosti do kategorií (jejichž počet je ponechán na úvaze evaluační komise, minimálně 3) 
od nejlepších k nejslabším. 
 
 
K hodnocení v části (2) bude mít komise k dispozici následující materiály: 
 

1. základní osobní údaje pracovníka, jeho současné pracovní zařazení, předchozí 
působiště, dosažené vědecké a pedagogické hodnosti, stručně (1–2 řádky) hlavní 
zaměření vědecké činnosti 

2. vyšlé publikace  (seznam) 
a) v recenzovaných mezinárodních časopisech 
b) ve sbornících konferencí 
c) monografie a kapitoly v nich 

3. přednášky na mezinárodních konferencích 
a) zvané či plenární přednášky 
b) ostatní přednášky 

4. ohlasy publikací  
(celkový počet, seznam) 

5. visiting positions, stáže/pobyty v zahraničí 
a) na náklady zvoucí strany 
b) ostatní 
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6. získané granty ze zdrojů mimo SU  
a) zahraniční 
b) domácí – coby navrhovatel (hlavní řešitel) 
c) domácí – coby účastník (člen řešitelského týmu) 

7. ocenění vědeckou komunitou. 
 
Pracovník bude přizván k projednávání svých materiálů. Komise si může případně vyžádat i 
doplňující další materiály, objasnění, komentáře či jiná vyjádření od posuzovaných 
pracovníků. 
 
 
 
 
 
                                                                       Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. 
                                                                                         ředitel MÚ 
 


