
Metodika hodnocení výsledk  výzkumu a vývoje v roce 2009  

 

Pro výsledky uplatn né od roku 2008 v!etn : 
 

Druh výsledku I – obory NRRE 0) II – ostatní obory 

 lánek v impaktovaném  asopise 1) 10 až 305 2) 

Jimp  lánek v prestižním impaktovaném  asopise (Nature, 

Science, Proc. Natl. Acad. Sci. USA) 3) 
500  

sv!tov! uznávané databáze 4)  12 8 
Jneimp 

 lánek 

v recenzovaném 

 asopise seznam recenzovaných periodik 4) 10 4 

sv!tový jazyk 5) 40 
B odborná kniha 

ostatní jazyky 
40 

20 

D  lánek ve sborníku 6) 8 

evropský nebo mezinárodní patent (EPO, 

WIPO), patent USA a Japonska 
500 

 eský nebo národní patent s výjimkou patentu 

USA a Japonska, který je využíván na základ! 

platné licen ní smlouvy 

200 
P patent 

ostatní patenty 7) 40 

Z  poloprovoz, ov!"ená technologie, odr#da, plemeno 100 

užitný vzor 40 
F 

pr#myslový vzor 40 

G prototyp, funk ní vzorek 40 

H poskytovatelem realizované výsledky 40 

N, L 
certifikované metodiky a postupy, specializované mapy 

s odborným obsahem 
40 

R software 40 

V 
výzkumná zpráva, která je výsledkem obsahujícím 

utajované informace 
50 

0) NRRE zahrnuje obory (dle  íselníku IS VaV: AA – Filosofie a náboženství, AB - D!jiny, AC – Archeologie, 

antropologie a etnologie, AD – Politologie a politické v!dy, AE – $ízení, správa a administrativa, AG – 

právní v!dy, AI – Jazykov!da, AJ – Písemnictví, masmedia a  audiovize, AL – Um!ní, architektura 

a kulturní d!dictví, AM – Pedagogika a školství). 

1)  publikace uvedené v následujících databázích Web of Science spole nosti Thomson Reuters: Science 

Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) – 1945 – present; Social Science Citation Index (SSCI) – 1980 

– present; Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) – 1980 – present; Index Chemicus (IC) – 1993 – 

present; Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED) – 1986 – present  
2) hodnocení Jimp = 10 + 295 × Faktor, kde: 

Faktor = (1 - N) / (1 + (N / 0,057)), kde N je normované po"adí  asopisu, N = (P - 1) / (Pmax - 1) 

P = po"adí  asopisu v daném oboru podle Journal Citation Report v "ad! se"azené sestupn! podle IF  

Pmax = celkový po et  asopis# v daném oboru dle Journal Citation Report 

V p"ípad!, kdy bude  asopis za"azen do více obor#, bude normované po"adí  asopisu N vypo teno jako 

aritmetický pr#m!r normovaných po"adí  asopisu ve všech oborech, kde se vyskytuje.  
3) jde o multidisciplinární (tedy oborov! otev"ené)  asopisy Nature (ISSN 0028-0836), Science (ISSN 0036-

8075) a Proceedings of the National Academy of Science of the USA  (ISSN 0027-8424) 
4) rozlišení „sv!tov! uznávaná databáze“ a „seznam recenzovaných periodik“ je uvedeno v  ásti B.3.1.2. 

Metodiky 
5)  sv!tovým jazykem se rozumí angli tina,  ínština, francouzština, n!m ina, ruština a špan!lština 

6) sborník musí být evidován v databázi Conference Proceedings Citation Index – Science nebo Social Science 

& Humanities (d"íve ISI Proceedings) spole nosti Thomson Reuters  
7)  eský nebo jiný národní patent  ud!lený, doposud nevyužívaný nebo využívaný vlastníkem patentu 
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