
 
                    Vyhláška ředitele č. 68 

o atestacích pracovníků Astronomického ústavu 
AV ČR, v.v.i. v r. 2007 

 

Úvod 
Tato vyhláška upravuje pravidelné atestace, jež se konají na Astronomickém ústavu AV 
ČR, v.v.i. (ASU) v intervalu jedenkrát za 5 let, v souladu s Kariérním řádem AV ČR. 
Pravidelných atestací se účastní všichni výzkumní a vývojoví pracovníci ASU bez ohledu 
na výši jejich úvazku na ústavu (týká se pracovníků zařazených do V1-V6). Podle 
Kariérního řádu AV ČR atestacím nepodléhají ředitel pracoviště, hostující pracovníci 
(zaměstnanci jiných institucí) a emeritní vědečtí pracovníci AV ČR. Rozhodnutím ředitele 
se těchto atestací neúčastní také výzkumní pracovníci – důchodci a studenti 1. – 3. 
ročníku doktorského studia, kteří jsou přijímáni na dobu nejvýše jednoho roku na částečný 
pracovní úvazek. Členové komise nejsou přítomni vlastnímu hodnocení. 
 
Atestovaní pracovníci do určeného termínu (viz níže) předloží písemné podklady ve formě 
vyplněného dotazníku, které budou základem hodnocení. Atestační komise se bude 
zabývat předloženými podklady za hodnocené období pěti let. Osobně se dostaví 
k atestacím pracovníci: (i) na základě vlastní žádosti; (ii) na základě vyzvání vedoucím 
oddělení; (iii) na základě vyzvání ředitelem; (iv) studenti doktorského studia na ASU v 5. 
nebo vyšším ročníku studia (studenti 4. ročníku předloží atestační materiály, k atestacím 
ale osobně nemusí). Kritéria hodnocení obsažená v dotazníku byla projednána a 
schválena Radou pracoviště. 
 
Atestační komisi jmenuje ředitel ASU z interních a externích členů. Alespoň jedna třetina 
členů komise musí být tvořena renomovanými vědci z externích ústavů nebo univerzit 
pracujícími v oboru astronomie, astrofyziky, případně v příbuzném oboru.  

Písemné podklady  
Písemné podklady musí obsahovat informace za hodnocené období (viz níže), 
specifikované v dotazníku. Po vzoru jiných ústavů byla forma dotazníku zvolena z důvodu 
usnadnění vzájemné porovnatelnosti. Dále předloží každý atestovaný pracovník tři 
nejvýznamnější publikace za hodnocené období. Výběr těchto stěžejních prací podle 
vlastního uvážení (zpravidla recenzované). Je třeba přiložit reprinty těchto prací jako 
přílohu k dotazníku. 
 
Dotazník – vysvětlivky: 
 
Citace jednotně pouze podle databáze Web of Science a/nebo ADS. Autocitace je zde 
definována tak, že atestovaný pracovník je v autorském kolektivu citující práce. V kolektivu 
však mohou být ostatní spoluautoři citované práce.   
Do publikací je možné zahrnout i práce přijaté do tisku (přijetí doložit přílohou 
k dotazníku).  
Rozlišit konference s mezinárodní účastí a místní konference. 
Popularizační činnost: vystoupení v televizi, rozhlase, příspěvky v tisku, přednášky pro 
veřejnost, autorství a překlady vědecko-populárních knih. 



Posudky a expertízy: uvádí se druh a počet za dané období. 
V dotazníku není nutné vyplnit všechny položky, pokud nejsou relevantní pro daného 
pracovníka. 

Harmonogram atestací 
Hodnocené období: od 1. ledna 2003 do současnosti. 
Termín pro předložení atestačních materiálů do sekretariátu ředitele: do 12. listopadu 
2007 (dotazník s přílohami (reprinty, prohlášení atd.) je třeba dodat v tištěné podobě, 
dotazník samotný také v elektronické formě na adresu dpivova@asu.cas.cz). 
Datum jednání atestační komise: 26. listopadu 2007 v Ondřejově. Je však třeba počítat 
s možností pokračování i 27. listopadu. 
 
S případnými dotazy se laskavě obracejte na předsedu Atestační komise Doc. RNDr. V. 
Karase, DrSc., příp. na D. Pivovou. 
 
Závěrečná ustanovení 
 
Tímto se ruší Vyhláška ředitele Astronomického ústavu o Atestacích č. 66/2005. 
 
 
 
        Doc. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. 
       ředitel Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i. 
 
 
V Ondřejově dne 27. září 2007 
Č.j.A1/373 
          


