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Bodové hodnotenie výskumných pracovníkov CEM SAV 

 

Táto smernica je podkladom ročného hodnotenia vedeckých pracovníkov CEM. Vzťahuje sa na 

vedeckých pracovníkov s výškou úväzku ≤50%. 

 

1)  Vedecké výstupy         Body   

publikácia1 in extenso v časopise s IF (spoluautorstvo2)    20 x JIF3 x Q4 

publikácia in extenso v časopise bez IF evidovanom v databázach WOS Core 

Collection/Scopus (spoluautorstvo)2               10 x Q4 

   

monografia (medzinár. / domáca)                   hodnotené ad hoc vedeckou radou   

kapitola v monogr. (medzinár. / domáca)       hodnotené ad hoc vedeckou radou  

  

citovanosť: za 1 citáciu kategórie 1 a 2 (WOS, SCOPUS) každému spoluautorovi                    1 

citovanosť: za 1 citáciu kategórie 3 a 4 (mimo WOS/Scopus) každému spoluautorovi             0,25 

 

prihláška patentu  (domáci / zahraničný)            50 / 100  

(pre každého spoluautora) 

udelenie patentu    hodnotené ad hoc vedeckou radou 

                                                 
1 Do bodového hodnotenia budú zaradené len tie publikácie a citácie, ktoré sú evidované v knižničnom 

systéme SAV (ARL) a sú vygenerované a uvedené vo výročnej správe CEM za hodnotený rok. Citácie 

sa budú hodnotiť v súlade s výročnou správou o rok spätne. 

 
2 Bodový podiel x jednotlivých spoluautorov (počet n) sa stanoví podľa vzorca: 

 x = body / (n+4),  

pričom body pre prvého a posledného autora = 3x a body pre ostatných spoluautorov = x.  

V prípade, že práca má len jedného autora, patria všetky body jednému autorovi. 

 
3 JIF = impakt faktor časopisu databázy WOS v roku predchádzajúcom k roku publikovania práce. 

 
4 Q = váha na základe scientometrických údajov časopisu podľa Scimago Journal Ranking. Váhovanie 

sa určí podľa aktuálnych odporúčaní P SAV pre hodnotenie vedeckých organizácií. Pre rok 2020: 

1. decil = 9, Q1 = 6, Q2 = 4, Q3 = 2, Q4 = 0.5   
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2)  Pedagogická činnosť 

vedenie doktorandov (body / doktorand / rok)  hlavný školiteľ  50 

        školiteľ-konzultant  10 

úspešná obhajoba dizertačnej práce v stanovenom termíne (hl. školiteľ)                         50  

úspešná obhajoba dizertačnej práce v stanovenom termíne (šk. – konzultant)  5 

vedenie študentov v diplomantskom štúdiu  (body/študent)     20 

vedenie študentov v bakalárskom štúdiu  (body/študent)                                                     10 

 

3) Popularizácia 

 

individuálna aktivita v masmédiách (body / 1 aktivita)     10 

(rozhovor v televíznej, rozhlasovej stanici, publikácia v tlači) 

 

iná popularizačná aktivita (body / 1 aktivita)      5 

(Noc výskumníkov, Deň otvorených dverí, atď.)    

   

4)  Riešenie vedeckých projektov 

 

Zodpovedný riešiteľ EU projektu (Organizácia je hlavný riešiteľ)    500 

Zodpovedný riešiteľ EU projektu (Organizácia je spoluriešiteľ)    200 

Zodpovedný riešiteľ COST projektu (Organizácia je hlavný riešiteľ)   200 

Zodpovedný riešiteľ APVV projektu (Organizácia je hlavný riešiteľ)   100 

Zodpovedný riešiteľ APVV projektu (Organizácia je spoluriešiteľ)   50 

Zodpovedný riešiteľ VEGA projektu (Organizácia je hlavný riešiteľ)   50 

Člen riadiacej komisie COST projektu (Organizácia je spoluriešiteľ)   50 

Zodpovedný riešiteľ Grantu odborných spoločností      20  



 
Slovenská akadémia vied 

Centrum experimentálnej medicíny  
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 

 

 

 

   

 
Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava 

  

 

 

 

 

5) Ostatné 

Body v tejto kategórii budú udelené riaditeľom CEM na základe: 

- H-indexu, ktorý sa vypočíta z databázy WoS (“all databases“) so zahrnutím autocitácií 

- špecifických aktivít vedeckého pracovníka, ktoré pracovník uvedie vo svojom osobnom 

hodnotení 

 

 


