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Čl. I
Účel směrnice
(1) Tato směrnice upravuje Soutěž o nejlepší publikační počin AMBIS vysoké školy, a.s.
(dále jen „AMBIS VŠ“), respektive o nejlepší výsledek vědy a výzkumu z hlediska
využitelnosti ve výuce (společenské relevance).
(2) Cílem soutěže je motivovat a podporovat:
a. publikační činnost akademických pracovníků školy v časopisech z databází
Web of Science (dále jen“ WoS“) nebo Scopus .
b. využitelnost výzkumu prováděného akademickými pracovníky školy ve výuce
na AMBIS VŠ – jde o hodnocení společenské relevance výzkumu,.
s cílem podpory úsilí akademických pracovníků o dosažení vynikajících výsledků
v těchto oblastech.

Čl. II
Pravidla soutěže
(1) Soutěže se mohou zúčastnit všichni akademičtí pracovníci AMBIS VŠ. Do soutěže
může přihlásit každý akademický pracovník své publikačními výsledky, a to do obou
kategorií.
(2) Soutěž má dvě kategorie:
a. publikační počin,
b. využitelnost výsledků ve výuce.
(3) Do kategorie „publikační počin“ může akademický pracovník přihlásit článek, na
kterém má podíl, uveřejněný v časopise z databáze WoS či Scopus a tento článek
(podíl na něm) je uveden v databázi RIV za AMBIS VŠ za předešlý rok.
Nelze přihlásit článek, který byl přihlášen do předchozích ročníků soutěže.
Každý akademik může přihlásit pouze 1 článek.
(4) Do kategorie „využitelnost výsledků ve výuce“ může akademický pracovník AMBIS
VŠ přihlásit jakýkoliv výstup dle Metodiky 17+, který je uveden v databázi RIV za
AMBIS VŠ za předcházející tři roky a u něhož je autorem nebo spoluautorem
a využívá se ve výuce. Může být přihlášen také článek, který se ucházel v minulých
letech v kategorii „publikační počin“.
(5) Přihláška se podává elektronicky (e-mailem) nebo v tištěné formě oddělení pro vědu
a výzkumu (dále jen „oddělení VaV“). Vzor přihlášky je přílohou č. 1 tohoto předpisu.
Pokud výsledek není dostupný na internetu, zašle přihlášený akademický pracovník
současně s přihláškou též přihlašovaný výsledek.

Čl. III
Kritéria hodnocení v kategorii „Publikační počin“
(1) Hodnotící kritéria pro určení způsobilosti přihlášky:


článek musí splňovat podmínky dle čl. II. – pokud je nesplňuje, bude ze
soutěže vyřazen.
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(2) Hodnotící kritéria pro určení pořadí:
a. Kvalita časopisu v databázi WoS nebo Scopus.
b. V případě srovnatelného hodnocení kritéria 2a. rozhodne výše podílu
přihlášeného pracovníka na článku a jazyk článku (světový jazyk má přednost
před češtinou).
(3) Pořadí je stanoveno dle kritérií uvedených v předchozím odstavci – v odůvodněných
případech může hodnotící komise navrhnout rektorovi změnu pořadí.

Čl. IV
Kritéria hodnocení v kategorii „Využitelnost výsledků ve výuce“
(1) Hodnotící kritéria pro určení způsobilosti přihlášky:



výsledek musí splňovat podmínky dle čl. II. – pokud je nesplňuje, bude ze
soutěže vyřazen.

(2) Hodnotící kritéria pro určení pořadí:

a. počet předmětů na AMBIS VŠ, kde je uveden výsledek v povinné literatuře
v sylabu předmětu,
b. počet předmětů na AMBIS VŠ, kde je uveden výsledek v doporučené literatuře
v sylabu předmětu,
c. počet předmětů na AMBIS VŠ, kde je výsledek využíván ve výuce, aniž by byl
uveden v povinné či doporučené literatuře – například v rozšiřující literatuře
vložené do studijních materiálů nebo informace převzaty do prezentací,
d. stanovisko katedry – využitelnost ve výuce – přiděluje komise na návrh vedoucího
katedry.
(3) Pořadí je stanoveno dle kritérií uvedených v předchozím odstavci – v odůvodněných

případech může hodnotící komise navrhnout rektorovi změnu pořadí.

Čl. V
Termíny výzvy a podání přihlášek
(1) Oddělení VaV zpracuje text výzvy, kterou zveřejní do 31. 3. daného roku, nestanovíli prorektor pro vědu a výzkum jinak. Výzva je rozeslána všem akademickým
pracovníkům AMBIS VŠ.
(2) Termín pro podání přihlášek je do 31. 5. daného roku, neurčí-li prorektor pro vědu
a výzkum jinak.

Čl. VI
Hodnocení soutěže
(1) Hodnotící komisi jmenuje rektor na návrh prorektora pro vědu a výzkum.
(2) Komise posoudí přihlášené články či ostatní výstupy publikační činnosti podle kritérií
uvedených v článcích III. a IV. a sestaví jejich pořadí samostatně pro obě kategorie.
Své hodnocení včetně odůvodnění uvede v zápise, který předá rektorovi.
(3) Komise má právo nenavrhnout žádný výstup k ocenění, nebo navrhnout více prvních
či jinak oceněných míst.
(4) O konečném pořadí rozhodne rektor na návrh hodnotící komise.
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(5) Vítězný autor obdrží diplom a finanční odměnu.
(6) Administraci soutěže zajišťuje oddělení VaV.

Čl. VIII
Související dokumenty
(1) Směrnice prorektora pro vědu a výzkum VP-PR-02 Plánování, evidence a šíření
publikační činnosti.
(2) Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu,
vývoje a inovací dle Metodiky 17+.

Čl. IX
Přílohy
Příloha č. 1 – Přihláška

X
Závěrečná ustanovení
Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu představenstva AMBIS VŠ.

Čl. XI
Rozdělovník
(1) Výtisk č. 1 – správcovský výtisk
(2) Výtisk č. 2 – výtisk na zápůjčku
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Příloha č. 1 k VP-PR-05 Soutěž o nejlepší publikační počin

Přihláška do Soutěže o nejlepší publikační počin
Do kategorie (označte vybranou kategorii a vyplňte údaje potřebné pro hodnocení v dané
kategorii):
 publikační počin

 využitelnost výsledků ve výuce

Obecné údaje pro obě kategorie:
Jméno přihlášeného akademického pracovníka:
Citace výsledku:
Odkaz, kde je výsledek dostupný (není-li výsledek dostupný, je třeba zaslat e-mailem):
Podíl přihlášeného autora (například jsou-li 2 autoři, je podíl 50%):
Katedra:
Kategorie publikační počin
Poznámka:
Do této kategorie lze přihlásit pouze výsledky Jsc a Jimp, které jsou v RIV za AMBIS VŠ za minulý
rok a mají afilaci na AMBIS VŠ.
Datum publikace článku:
Kvalita časopisu (kvartil dle databáze WoS nebo Scopus):

Kategorie využitelnost výsledků ve výuce
Poznámka:
Do této kategorie lze přihlásit všechny výsledky dle Metodiky 17+, které jsou využívány ve výuce a
jsou v RIV za AMBIS VŠ v předcházejících 3 letech (nelze hlásit současně do kategorie „publikační
počin“).
Názvy předmětů, kde je výsledek uveden v:
- Povinné literatuře:
- Doporučené literatuře:
- Rozšiřující literatuře nebo odkaz v prezentacích či jinak (nutno specifikovat):

Doplňující informace pro obě kategorie (například u kategorie „využitelnost výsledků“ je
možné více specifikovat, jak je výsledek ve výuce využíván):

Jméno a podpis předkládajícího akademického pracovníka
Datum:
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