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PRVOUK P43 – Geografie 
Principy organizace, plánování a hodnocení 
aktivit a rozdělení odměn 

 I. Východiska 
Program představuje dlouhodobý plán výzkumu ve vědní oblasti Geografie, zajišťované na PřF UK 

katedrami v oborech fyzická geografie a geoekologie, sociální geografie a regionální rozvoj, demografie, 

kartografie a geoinformatika. 

Navrhovaný program je soustředěn na směry výzkumu, ve kterých geografické obory na PřF UK  

(i) dosahují mezinárodně hodnotných výsledků, (ii) mají potenciál pro vytváření nových poznatků v 

oblasti badatelského i orientovaného výzkumu a (iii) jsou zapojené do sítí mezinárodní vědecké 

spolupráce.  

Program koncepčně rozvíjí témata výzkumu, úspěšně řešená pracovišti v rámci národních i 

mezinárodních projektů výzkumu.  

Program navazuje na klíčové směry výzkumu geografických oborů, řešené na PřF UK v uplynulém 

období a zároveň definuje nosné směry rozvoje jednotlivých geografických oborů ve střednědobém 

horizontu. 

 II. Organizace aktivit Programu 
Organizační zajištění PRVOUK P43 – Geografie (dále Program) je řešeno v souladu s Přílohou přihlášky 

Programu, upravující klíčové aspekty jeho řešení a kompetence jednotlivých stran. 

Řešení Programu je uskutečňováno na katedrách Geografické sekce, které na řešení dostávají prostředky 

do svého rozpočtu. V souladu s Přílohou přihlášky rozhoduje koordinátor po projednání v radě Programu 

o rozdělení prostředků určených pro jednotlivé subdisciplíny a o rozdělení těchto prostředků na mzdové 

a provozní. 

Členové rady Programu pravidelně sledují výsledky řešení programu a na jejich základě navrhují 

koordinátorovi případné úpravy v odborném zaměření programu. Detailní čerpání mzdových a 

provozních prostředků, jakož i jeho průběžné monitorování, je v kompetenci pověřených členů rady 

Programu. 

Na základě projednání v radě Programu navrhuje koordinátor vedení fakulty opatření směřující k rozvoji 

vědecké činnosti v dané vědní oblasti. 

Metodickou a organizační podporu koordinátora zajišťuje pověřený tajemník Programu. Organizační 

podporu řešení na základních pracovištích poskytují sekretariáty nebo pověření pracovníci jednotlivých 

pracovišť. Členové řešitelského týmu jsou zařazeni do e-mailové skupiny prvouk-

geografie@natur.cuni.cz  kterou využívají pro společnou komunikaci a diskusi. 
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 III. Odborné workshopy Programu 
Členové řešitelského týmu Programu se společně setkávají na pravidelných workshopech, pořádaných za 

účelem rozšíření komunikace napříč subdisciplínami a diskuse nad vybranými výsledky výzkumu, 

uskutečněného v rámci Programu.  

Součástí některých workshopů bude také diskuse nad postupem řešení Programu a jeho směřování a 

informování o organizačních a administrativních záležitostech. 

Workshopy se uskuteční 4 x ročně, vždy na začátku a konci semestru.  

První workshop v daném kalendářním roce vedle odborné diskuse shrne cíle a plány výzkumu 

jednotlivých oborů v daném roce a případné změny v organizaci a řešení Programu. Poslední workshop 

v daném kalendářním roce pak vedle odborné diskuse zhodnotí publikační aktivity a posun v plnění 

Programu. 

 IV. Plánování a hodnocení výzkumných aktivit 
Pro účely plánování a hodnocení výzkumných aktivit Programu zpracovávají členové řešitelského týmu 

každoročně souhrn aktivit, uskutečněných v rámci Programu a plán aktivit na rok následující.  

Individuální plán aktivit je využit ke zpracování plánu výzkumu v rámci jednotlivých subdisciplín 

(kateder) a jako materiál sloužící radě Programu pro koordinaci výzkumných cílů a aktivit Programu.  

Individuální plány aktivit jsou následně diskutovány a schvalovány s vedoucím katedry tak, aby 

stanovené výzkumné cíle pracoviště na daný rok umožňovaly postupně plnit cíle Programu pro danou 

subdisciplínu i Program jako celek. 

Shrnutí dosažených výsledků výzkumu jednotlivých pracovníků slouží jako prostředek pro sledování 

plnění stanovených výzkumných cílů na individuální úrovni a je dále využito pro shrnutí výsledků 

výzkumu jednotlivých subdisciplín, které zpracovávají vedoucí kateder, a pro zhodnocení posunu 

v řešení Programu, které zpracovává koordinátor Programu. 

Pro shrnutí i plán individuálních aktivit jsou využívány elektronické formuláře, předkládané vždy 

k 30.11 daného roku. Pro shrnutí a plán aktivit katedry jsou využívány elektronické formuláře, 

předkládané vždy k 15.1 následujícího roku. 

 V. Vykazování výsledků publikačních aktivit Programu 
Výsledky publikačních aktivit jsou vykazovány výhradně prostřednictvím databáze OBD. 

Do databáze OBD se uvádějí veškeré publikované výsledky, vytvořené v rámci řešení Programu, 

dosažené v daném roce.  

Publikace, vzniklé v rámci řešení Programu nemusí mít v Poděkování (Acknowledgments) Program 

explicitně uveden, PRVOUK P43 však povinně musí být uveden mezi zdroji financování při vykazování 

výsledku v databázi OBD.  

U publikací se uvádějí jak tituly publikované, tak tituly prokazatelně přijaté k otištění. Záznamy u 

publikací, přijatých k otištění nebo u publikací, zveřejněných zatím pouze elektronicky (online first) jsou 

ponechány jako neuzavřené. Po vydání publikace se tyto záznamy doplní a uzavřou. Záznamy se pro 
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účely hodnocení publikačních aktivit v rámci Programu hodnotí pouze jednou - po doplnění se úplný 

záznam exportuje do RIV, ale není již opětovně použit pro hodnocení. 

U titulů, které jsou k datu hodnocení přijaty k publikaci, je doklad o přijetí konkrétní publikace k otištění 

zaslán elektronicky tajemníkovi Programu k datu ukončení sběru publikačních aktivit pro hodnocení 

v daném roce. 

Hodnocení publikačních aktivit probíhá na základě dat, zadaných do databáze OBD do 30. 11 daného 

roku. 

Zpracování výsledků publikačních aktivit na základě níže uvedené metodiky provádí Oddělení podpory 

vědy PřF UK v Praze. 

 VI. Odměny a hodnocení výsledků publikační činnosti 
Odměny z Programu jsou přidělovány v souladu s Přílohou přihlášky programu PRVOUK P43 (dále 

Příloha), definující kompetence koordinátora a rady Programu. V souladu s čl. III. Přílohy koordinátor 

navrhuje odměny členům řešitelského týmu po projednání v radě Programu.  

a) Rozdělení prostředků na odměny 
Prostředky na odměny tvoří v souladu s přílohou Programu nejvýše 10 % objemu mzdových prostředků a 

jsou rozděleny následovně: 

Nejméně 90 % prostředků na odměny je vyčleněno na rozdělení odměn za vynikající výsledky publikační 

činnosti v daném roce řešení, 

Nejvýše 10 % prostředků na odměny je vyčleněno na mimořádná stipendia a odměny za přínos pro 

řešení Programu v daném roce řešení. 

b) Odměny za vynikající výsledky publikační činnosti 
Jako vynikající výsledky publikační činnosti jsou posuzovány (a) články v impaktovaných časopisech, 

publikovaných nebo přijatých k tisku v roce hodnocení a (b) monografie a (c) kapitoly v monografiích, 

publikovaných nebo přijatých k tisku v prestižních zahraničních nakladatelstvích v roce hodnocení.  

Výsledky publikační činnosti jsou posuzovány na základě údajů, zanesených v databázi OBD 

k 30. listopadu daného roku. Hodnocení je prováděno na základě bodového hodnocení jednotlivých 

uvedených typů výsledků dle níže uvedené metodiky.  

Na základě výsledku hodnocení publikační činnosti koordinátor po projednání v radě Programu navrhuje 

odměny osobám řešící Program.  

Bodové hodnocení článků v impaktovaných časopisech 

Sčítají se body za články v impaktovaných časopisech, které vyšly nebo byly prokazatelně přijaty do 

tisku v  roce hodnocení. Vydání článku je doloženo separátem, přijetí k tisku potvrzením redakce.  

Body za každý článek se vypočtou následujícím postupem: 
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kde P je pořadí časopisu v daném oboru (Category) podle Web of Science v řadě seřazené sestupně podle 

aktuálního impaktního faktoru,   

Pmax je celkový počet časopisů v daném oboru (Category) podle Web of Science. 

V případě, kdy je impaktovaný časopis zařazen do více oborů, bude pro hodnotu BodyP  použito 

aritmetického průměru výsledných bodů. Výsledné bodové hodnocení za daný článek se vypočte tak, že 

se BodyP vydělí počtem autorů článku. 

Výsledný počet bodů za impaktované časopisy pro autora je součtem bodového hodnocení za všechny 

uplatněné články. 

Bodové hodnocení zahraničních monografií 

Hodnocení monografií je prováděno na základě posouzení jednotlivých monografií, vydaných nebo 

prokazatelně přijatých k tisku v daném roce, radou Programu. Hodnoceny jsou výhradně monografie, 

vydané v zahraničních nakladatelstvích. 

Rada Programu udělí jednotlivým monografiím na základě expertního posouzení bodovou hodnotu 

BodyM v rozmezí 10-50 bodů. 

Výsledné bodové hodnocení za monografii pro autora se vypočte jako aritmetický průměr bodového 

hodnocení dané monografie, dělený počtem autorů monografie. 

Bodové hodnocení kapitol v zahraničních monografiích 

Hodnocení kapitol v zahraničních monografiích je prováděno na základě posouzení jednotlivých kapitol, 

vydaných nebo prokazatelně přijatých k tisku v daném roce, radou Programu. Hodnoceny jsou výhradně 

kapitoly v monografiích, vydaných v zahraničních odborných nakladatelstvích. 

Rada Programu udělí jednotlivým kapitolám monografiím na základě expertního posouzení bodovou 

hodnotu BodyK v rozmezí 5-20 bodů.  

Výsledné bodové hodnocení za kapitolu v monografii pro autora se vypočte jako aritmetický průměr 

bodového hodnocení dané kapitoly, dělený počtem autorů kapitoly. 

Výsledné bodové hodnocení 

Celkový počet bodů, dosažených autorem je vypočten jako součet bodů, dosažených za impaktované 

články, bodů za hodnocení monografií a bodů za kapitoly v monografiích 

BodyAutor = BodyP + BodyM + BodyK  

Návrh odměny 

Částka na odměnu je vypočtena jako součin podílu bodů, dosažených autorem na celkovém počtu bodů, 

dosažených řešitelským týmem Programu a celkové částky, vyčleněné na odměny za vynikající výsledky 

publikační činnosti v daném roce. 

Řešitel Programu navrhuje odměny členům řešitelského týmu za vynikající výsledky publikační činnosti 

po projednání v radě programu. 
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c) Mimořádná stipendia a odměny za přínos řešení Programu 

Návrh odměny 

Řešitel Programu po projednání v radě Programu navrhuje studentům, podílejícím se na řešení Programu 

za vynikající publikační výsledky mimořádná stipendia. Dále navrhuje členům řešitelského týmu 

odměny za přínos řešení Programu v daném kalendářním roce, zejména za dosažení mimořádných 

výsledků výzkumu, koordinaci a rozvoj výzkumných aktivit.  

 

 

V Praze dne  4.11.2012 

doc. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D. 

řešitel PRVOUK P43 


