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ŘEDITEL 
GEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AV ČR, v. v. i. 

 
Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst vysokoškolsky vzdělaných 

pracovníků výzkumných útvarů 
v oborech 

 
• Geologie, strukturní geologie 

• Petrologie, geochemie 
• Geologie a geochemie životního prostředí 

• Paleontologie 
• Geofyzika a geomechanika 

 
Podrobnosti o termínu konání a požadované dokumentaci na 

www.gli.cas.cz 
 

Konkurzní řízení na obsazení míst vysokoškolsky 
vzdělaných pracovníků výzkumných útvarů 

 
Termín pro podání přihlášek 

5. listopadu 2021, 12.00 hodin na adresu Geologický ústav AV ČR, v. v. i. 
Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 – Lysolaje 

(u poštou dodaných zásilek bude rozhodovat poštovní razítko podání na zásilce) 
 

Termín konání 
23. listopadu 2021 od 9.00 hodin  

(prostřednictvím vzdálené komunikace, případně hlavní budova ústavu, 1. 
patro, místnost č. 247 – bude upřesněno v dostatečném předstihu před 

zasedáním) 
 
Přednostně budou obsazována místa výzkumných pracovníků v oborech: 
Geologie  

sedimentologie, paleogeografie a stratigrafie  
strukturní geologie a tektonika, petrologie, geochemie a geochronologie 

Zoopaleontologie  
paleontologie bezobratlých  
paleontologie obratlovců 

Mineralogie 
krystalografie 

Environmentální geologie a geochemie  
analytické metody 
environmentální mineralogie 
geochemie životního prostředí 
geomykologie 
geomorfologie 

Geofyzika  
Paleomagnetismus 
Astrogeologie 

Fyzikální vlastnosti hornin 
 geomechanika 
Místa mohou zůstat neobsazena. 

http://www.gli.cas.cz/
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Požadované předpoklady a materiály  
Ukončené magisterské studium v příslušném oboru. Písemná přihláška s dokumentací podaná do 5. 
listopadu 2021, 12.00 hodin na adresu ústavu (u poštou dodaných zásilek bude rozhodovat 
poštovní razítko podání na zásilce). 
Dokumentace k přihlášce musí obsahovat strukturovaný životopis, doklady o splnění kvalifikačních 
předpokladů (pouze pro mimoústavní uchazeče), vyplněnou tabulku „TABULKA_2021“ a výkaz 
odborné, pedagogické, publikační a další činnosti (viz níže). Vyplněná xls tabulka výsledků činnosti 
„TABULKA_2021“ se dodává pouze v elektronické podobě (dále jen „tabulka“). 
 
Termín a místo konání konkurzu 
23. listopadu 2021 od 9.00 hodin prostřednictvím vzdálené komunikace, případně v zasedací 
místnosti č. 247, 1. patro hlavní budovy Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. v areálu Akademie věd 
v Praze 6 – Lysolajích, ul. Rozvojová 269 – bude upřesněno v pozvání. 
 
Kontaktní osoba 
doc. RNDr. Tomáš Navrátil, Ph.D. 
vědecký tajemník ústavu 
e-mail: navratilt@gli.cas.cz 
telefon: 233 087 222 
 

Specifikace údajů pro XLS tabulku 
 

Tabulka je připravena pro vyplnění v Microsoft Excel a skládá se ze dvou listů. Vaše výsledky 
vypisujte do listu „Data“ podle návodu níže. Výsledky jsou v tabulce automaticky převáděny na body 
podle váhových koeficientů a zobrazují se v listu „Hodnocení“ (tento list je uzamčen). 
Vyplněnou tabulku označenou „Tabulka_prijmeni.xls“ (např. „Tabulka_Novak.xls“) a pošlete pouze 
v elektronické podobě na adresu: navratilt@gli.cas.cz  
 
Uvádějí se výsledky vzniklé v období posledních 5 uzavřených let (tedy  2016–2020). Pokud hodnocený 
uchazeč v Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i. (dále jen ústav) před hodnocením nepracoval, uvádí 
výsledky z daného období za instituci, kde byl zaměstnán. Pokud uchazeč začal v ústavu pracovat až 
v průběhu pětiletého hodnotícího období, jsou započítávány všechny výsledky (v aktuálním pětiletém 
intervalu) vzniklé pod hlavičkou předchozí instituce i pod hlavičkou ústavu. Stejné pravidlo platí pro 
ústavní doktorandy. Pokud má pracovník současně více než jednu afilaci, uvádí do hodnocení pouze 
výsledky vykazované (a prokazatelně afilované) za ústav, nikoliv výsledky připsané výhradně jiné 
organizaci.  

Tato specifikace pro vyplnění excelovské tabulky výkazu výzkumné činnosti (přílohy č. 1) slouží zároveň 
jako doklad vykazovaných položek. Proto do tabulky vyplňte číselné hodnoty a do kolonek níže vypište 
jednotlivé vykazované položky (citace článků, kapitol, seznamy grantů, aktivit, atd.). 

V oddílu „Doplňkové kategorie“, který je na konci tohoto dokumentu, se uvádějí informace, které nejsou 
součástí tabulky (přílohy č. 1). Tyto informace slouží k dokreslení další vědecké produkce uchazeče. 
Do tohoto oddílu lze uvádět také výsledky ze zahájeného (dosud neukončeného) kalendářního roku 
(především IF publikace a granty). 
........................................................................................................................... 

Identifikace/kontext 
Jméno* 
* PŘÍJMENÍ, křestní jméno, hodnosti a tituly uváděné před jménem, hodnosti a tituly za jménem  

První publikace v roce 

uvede se rok publikování první odborné publikace uvedené v databázi SCOPUS* 
*je zvolena databáze SCOPUS pro její větší obsáhlost 

H index v databázích WoS a SCOPUS** 

Počet všech (tedy od počátku vědecké kariéry) citací (včetně autocitací) na WoS a SCOPUS ** 
** jsou zvoleny obě databáze, aby se projevily případné rozdíly 

........................................................................................................................... 

mailto:navratilt@gli.cas.cz
mailto:navratilt@gli.cas.cz
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Publikace – data 
Do příslušné buňky tabulky uveďte příslušnou číslici (podle vysvětlujících poznámek níže). Pokud se 
Vás daná kategorie netýká, vyplňte „0“. 

IF publikace* **  
uvede se počet autorství článků obsažených v databázi WoS. Hodnota IF je příslušná roku vydání 
článku; pokud není dosud zveřejněna, počítá se hodnota z předchozího roku. V případě publikace, kde 
chybí ISSN (je uvedeno pouze ISBN), např. regulérní články typu Proceedings a tedy chybí IF, uvádí se 
IF „mateřského časopisu“. Naopak abstrakty uveřejněné v IF časopise či jeho dodatcích sem nepatří. 

IF nad 3.0 jako hlavní nebo korespondující autor (váha = 6,0) 

IF nad 3.0 jako 2. – 4. autor (váha = 4,0) 

IF nad 3.0 jako další autor (váha = 3,0) 

IF 1.0-3.0 jako hlavní nebo korespondující autor (váha = 5,0) 

IF 1.0-3.0 jako 2. – 4. autor (váha = 3,0) 

IF 1.0-3.0 jako další autor (váha = 2,0) 

IF pod 1.0 jako hlavní nebo korespondující autor (váha = 3,0) 

IF pod 1.0 jako 2. – 4. autor (váha = 2,0) 

IF pod 1.0 jako další autor (váha = 1,0) 
* Pro vročení publikace je rozhodující datum vydání tiskem (nikoliv předběžné elektronické uveřejnění), výjimkou jsou ryze 
elektronické časopisy, pokud by měly přidělen IF, a zde je rozhodující datum uveřejnění konečné formy zařazené do čísla 
časopisu.   

** Do nejnižší kategorie IF pod 1.0 patří též publikace uvedené v daném roce jako WoS registrované avšak ještě bez přiděleného 
IF.  

RIV publikace 
uvede se počet autorství neimpaktovaných publikací. Jde o odborné články, články ve sborníku nebo 
software. Podmínkou je jejich zařazení do databáze RIV.  

jako hlavní autor (váha = 1,0) 

jako další autor (váha = 0,5) 

 
Odborné knihy a kapitoly v knihách* 
uvede se počet autorství. Podmínkou je jejich zařazení do databáze RIV.  

hlavní autor knihy (váha = 4,0) 

další autor knihy (váha = 2,0) 

autor nebo spoluautor kapitoly v knize (váha = 1,0) 
* Rozhodující je zápis přijatý do RIV. Dále, je-li uchazeč současně dalším autorem knihy a jedné až několika kapitol v této knize, 
pak se uvádí pouze vyšší údaj, tj. spoluautorství – další autor. Podobně, je-li hlavním autorem.  

........................................................................................................................... 

Patenty (a užitné/průmyslové vzory) 
uvede se počet patentů udělených ve sledovaném období, nebo počet realizovaných užitných vzorů (tj. 
počet zápisů Úřadem průmyslového vlastnictví do rejstříku užitných vzorů dle zákona č. 478/1992 Sb.), 
nebo počet realizovaných průmyslových vzorů uskutečněných pracovníkem nebo týmem jím vedeným 
a chráněných podle zákona č. 207/2000 Sb. 

A - počet udělených patentů využívaných na základě platné licenční smlouvy (váha = 5,0) 

B - počet ostatních udělených patentů, realizovaných užitných/průmyslových vzorů (váha = 1,0) 
........................................................................................................................... 
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Granty* - hlavní řešitel za ústav 
uvede se celková částka získaných peněz z grantových projektů (v tisících Kč), které ve sledovaném 
období uchazeč získal jako hlavní řešitel nebo spoluřešitel (nikoli člen týmu). Uvádí se podpora 
přidělená konkrétně Geologickému ústavu AV ČR, v. v. i., nikoliv celková podpora na daný projekt. 
Kategorie „Člen týmu grantového projektu“ není zařazena do hodnocení (počty spoluprací na 
grantových projektech se uvedou do bodu „Doplňkové kategorie“). 
* grantovým projektem se rozumí český projekt uvedený v Centrální evidenci projektů (CEP, tj. např. GAČR, projekty VaV 
resortních grantových agentur jako MŠMT, MŽP, MPO, MK apod.) nebo projekt pracovníkovi jmenovitě udělený zahraniční 
grantovou agenturou (např. DFG, FNRS, JICA, ESF, včetně IUGS, IGSP, IGBP, IUCN, apod.) a obsahující financování výzkumu 
s nezanedbatelným přínosem pro režii ústavu. Pokud platí poslední, pak lze uvést i Humboldtovo stipendium apod. 

Zakázky* ** *** 
uvede se celková částka získaných zakázek (v tisících Kč) 

Kategorie „Člen týmu řešícího zakázku“ není zařazena do hodnocení (počty spoluprací na zakázkách 
se uvedou do bodu „Doplňkové kategorie“). 
* Hlavní pracovní náplní laboratoří je zpracovávání zakázek na komerční bázi. Tyto laboratorní zakázky bude hodnotit atestační 
(konkurzní, resp. jiná komise) v tomto kontextu, nikoli kontextu vědeckého výstupu.  

** Zakázka v rámci jiné činnosti (Zakázka hlavní činnosti = úkoly s účetním kódem 7XXX). 

*** Je-li dílčí zakázka registrována na stejné jméno pracovníka jako projekt evidovaný v CEP (případ soutěží Územně 
samosprávných celků - USC) neuvádí se zakázka, nýbrž grantový projekt.  

........................................................................................................................... 

Další hodnotící kritéria 
Pokud byl uchazeč v dané oblasti za sledované období prokazatelně aktivní, uvede se do příslušného 
pole „1“. Pokud se uchazeče kategorie netýká, uvede do příslušného pole „0“. I v tomto oddílu je nutno 
aktivity doložit relevantním a ověřitelným seznamem. 

• Služba vědecké komunitě: práce v orgánech mezinárodních společností a komisí (např. 
IUGS, IGCP), prokazatelné mezinárodní nebo národní vedení jejich projektů, práce v orgánech 
AVČR, atestační/konkurzní komise mimo ústav a podobné volené či jmenované funkce.  

• Práce pro ústav: rozvoj laboratoří, práce ve strukturách ústavu, aktivita při prezentaci ústavu 
(dny otevřených dveří), apod. 

• Popularizace (TV+radio, časopisy, webové prezentace, přednášky pro veřejnost zapojení do 
projektů AV - Otevřená věda, apod.) 

• Výuka VŠ: daná studijní povinnost musí být uvedena v syllabu školy s kódem a jménem 
příslušného pracovníka. 

• Činnost v redakční radě (např. editorství) mezinárodně uznávaného vědeckého časopisu. 

• Aktivní prezentace na konferenci: započítává se aktivní účast na mezinárodních konferencích 
ve sledovaném období. Podmínkou je fyzická účast na akci a současně autorství některého 
z příspěvků. 

• Organizace mezinárodních konferencí: započítává se doložitelné členství v organizačním 
výboru mezinárodních konferencí. 

• Podané granty: pokud uchazeč podal v hodnotícím období žádost o český grant či projekt 
(např. u GAČR, resortních agentur) nebo u zahraničních či mezinárodních agentur, byť i 
neúspěšně, pole vyplní. Započítávají se i „recyklované“ projekty (mírně upravené a podané 
znovu). Pokud uchazeč nepodal žádnou žádost jako navrhovatel či spolunavrhovatel za svoji 
mateřskou instituci, do pole uvede „0“. 

• Vedení studentů Bc. a Mgr.: započítává se úspěšná obhajoba titulu studenta ve sledovaném 
období. 

• Vedení studentů PhD.: započítává se vedení studenta ve sledovaném období, bez nutnosti 
úspěšného obhájení. 
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........................................................................................................................... 

Doplňkové kategorie (neuvádějí se do tabulky přílohy č. 1) 
Ostatní relevantní informace a údaje, pokud je považujete za důležité prezentovat: 
Nepublikované zprávy; 

Členství v komisích pro obhajoby prací (Bc., Mgr., PhD., doc., prof., DSc.); 

Recenze prací (Bc., Mgr., PhD., doc., prof., DSc.); 

Vedení středoškolských studentů v rámci akce Otevřená věda, apod.; 

Přednášky, kurzy, exkurze pro základní a střední školy; 

Organizování Středoškolské odborné činnosti, přírodovědných olympiád, apod.;  

Členství ve vědeckých radách; 

Členství v oborových (podoborových) radách jakéhokoli stupně studia; 

Členství ve zkušebních komisích (např. pro státní závěrečné zkoušky, státní doktorské zkoušky);  

Významná ocenění;  

Účast na grantových projektech jako člen týmu; 

a další informace nezahrnuté v tabulce (příloha č. 1). 
........................................................................................................................... 

Seznam publikací, podaných grantů a dalších údajů v zahájeném kalendářním roce (v pořadí 
jako je uvedeno v tomto dokumentu). 
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