
 

 

Evidence publikační a ostatní vědecko-výzkumné činnosti 

 

Jméno  

Údaje za období  

 

Upozornění: uvádí se pouze výstupy a aktivity vykazované za VŠTVS PALESTRA.  

 

Bibliografické údaje 
 

B – Odborná kniha a učební texty 
 

B1 Odborná kniha vydaná v zahraničním vědeckém nakladatelství v cizím jazyce 

B2 Odborná kniha vydaná ve vědeckém nakladatelství v cizím jazyce 

B3 Odborná kniha vydaná ve vědeckém nakladatelství 

B4 Odborná kniha vydaná v nakladatelství bez vědecké redakce 

B5 Učebnice, skripta 

B6 E-learningové pomůcky 

 

Citace podle normy ISO 690 

Bx  Autor/autoři. Název. Vydání. Místo: Nakladatel. Datum publikování. Počet stran. ISBN. V případě 

elektronické verze dostupnost a přístup 

 

Abstrakt (česky + anglicky) max. 1400 znaků vč. mezer: 

 

Klíčová slova (česky + anglicky): 

 
 

C – Kapitola v odborné knize, nebo učebnici 
 

C1 Kapitola v odborné knize vydaná v zahraničním vědeckém nakladatelství v cizím jazyce 

C2 Kapitola v odborné knize vydaná ve vědeckém nakladatelství v cizím jazyce 

C3 Kapitola v odborné knize vydaná ve vědeckém nakladatelství 

C4 Kapitola v odborné knize vydaná v nakladatelství bez vědecké redakce 

C5 Kapitola v učebnici 

 

Citace podle normy ISO 690 

Cx Autor/autoři. Název. In: Jméno tvůrce(ů) zdrojového dokumentu. Název zdrojového dokumentu. Vydání. 

Místo: Nakladatel. Datum publikování. Číslo svazku. Rozsah stran. ISBN. V případě elektronické verze dostupnost 

a přístup 

 

Abstrakt (česky + anglicky) max. 1400 znaků vč. mezer: 

 

Klíčová slova (česky + anglicky): 

 

 



 

 

D – Článek ve sborníku 
 

D1 Článek ve sborníku , evidovaný v databázi Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson 

       Reuters, nebo v databázi SCOPUS 

D2 Článek ve sborníku v cizím jazyce vydaný v zahraničí nesplňující definici D1 

D3 Článek ve sborníku v cizím jazyce vydaný v ČR nesplňující definici D1 

D4 Článek ve sborníku 

D5 Abstrakt ve sborníku v cizím jazyce 

D6 Abstrakt ve sborníku 

 

Citace podle normy ISO 690 

Dx  Autor/autoři. Název. In: Jméno tvůrce(ů) zdrojového dokumentu. Název zdrojového dokumentu. Vydání. 

Místo: Nakladatel. Datum publikování. Číslo svazku. Rozsah stran. ISBN nebo ISSN. V případě elektronické verze 

dostupnost a přístup 

 

Abstrakt (česky + anglicky) max. 1400 znaků vč. mezer: 

 

Klíčová slova (česky + anglicky): 

 

 
 

J – Článek v odborném periodiku 

J1 Článek v časopise s impakt faktorem vyšším než medián IF příslušného oboru 

J2 Článek v časopise s impakt faktorem nižším než medián IF příslušného oboru, ale vyšším než 0,5 

J3 Článek v časopise s impakt faktorem nesplňující definici J1 a J2 a články v časopisech zařazených do databáze 

      SCOPUS, ERIH+, nebo Web of Science 

J4 Článek v recenzovaném časopise 

J5 Článek v odborném časopise 

J6 Recenze 

J7 Článek v denním tisku 

 

Citace podle normy ISO 690 

Jx Autor/autoři. Název článku. Název seriálové publikace. Rok pulikování, číslování, rozsah stran. ISSN. 

V případě elektronické verze dostupnost a přístup 

 

Abstrakt (česky + anglicky) max. 1400 znaků vč. mezer: 

 

Klíčová slova (česky + anglicky): 

 

 
 

Výsledky výzkumu 

P1 

Patent evropský nebo 

mezinárodní dle definice RVVI 

 



 

 

P2 
Patent český nebo národní patent 

dle definice RVVI 

 

Z 
Poloprovoz, ověřená technologie, 

odrůda, plemeno dle definice 

RVVI 

 

F 
Užitný vzor, Průmyslový vzor 

dle definice RVVI 

 

G 

Prototyp, Funkční vzorek dle 

definice RVVI 

 

V1 
Výzkumná zpráva obsahující 

utajované skutečnosti podle 

podmínek RVVI 

Název (původní + česky + anglicky): 

 

Autor/autoři + státní příslušnost 

 

Abstrakt (česky + anglicky) max. 1400 znaků vč. mezer: 

 

 

Klíčová slova (česky + anglicky): 

 

V2 
Vyžádaná souhrnná výzkumná 

zpráva předaná poskytovateli 

v rámci účelového nebo 

smluvního financování výzkumu 

Název (původní + česky + anglicky): 

 

Autor/autoři + státní příslušnost 

 

Abstrakt (česky + anglicky) max. 1400 znaků vč. mezer: 

 

 

Klíčová slova (česky + anglicky): 

 

H 
Výsledky promítnuté do směrnic, 

předpisů resp. Dokumentů 

podobné povahy, dle podmínek 

RVVI 

 

N 
Certifikovaná metodika, Léčebný 

postup, Památkový postup, 

Specializovaná mapa s odborným 

obsahem dle podmínek RVVI 

Název (původní + česky + anglicky): 

 

Autor/autoři + státní příslušnost 

 

Abstrakt (česky + anglicky) max. 1400 znaků vč. mezer: 

 

 

Klíčová slova (česky + anglicky): 

 

A 
Audiovizuální tvorba dle 

podmínek RVVI 

Název (původní + česky + anglicky): 

 

Autor/autoři + státní příslušnost 

 

Abstrakt (česky + anglicky) max. 1400 znaků vč. mezer: 



 

 

 

Klíčová slova (česky + anglicky): 

 

R 
Software dle podmínek RVVI 

 

 

Další vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti  

X1 

Podání/úspěšné získání projektu 

GA ČR, TA ČR, Mezinárodní 

výzkumné projekty 

 

X2 
Podání/úspěšné získání projektu 

nespadající do předchozí 

kategorie 

 

X3 
Popularizační činnosti týkající se 

výzkumné činnosti (např. 

rozhovor v médiích a jiné – 

souhrnně) 

 

X4 
Odborné posudky (souhrnně) 

 

X5 
Členství v odborných orgánech 

(souhrnně) 

 

E 
Uspořádání výstavy dle 

podmínek RVVI 

 

M1 
Uspořádání konference, semináře 

nebo sympozia dle podmínek 

RVVI 

Název (původní + česky + anglicky): 

 

Autor/autoři + státní příslušnost 

 

Místo a termín konání 

 

Abstrakt (česky + anglicky) max. 1400 znaků vč. mezer: 

 

 

Klíčová slova (česky + anglicky): 

 

M2 
Uspořádání ostatních konferencí 

(např. studentská) 

Název (původní + česky + anglicky): 

 

Autor/autoři + státní příslušnost 

 

Místo a termín konání 

 

Abstrakt (česky + anglicky) max. 1400 znaků vč. mezer: 

 

 

Klíčová slova (česky + anglicky): 

 



 

 

M3 
Aktivní účast na konferenci 

 

K 
Klíčový řečník na 

konferenci/keynote speaker 

Datum a místo konání konference 

 

Název konference 

 

W 
Uspořádání workshopu dle 

podmínek RVVI 

Název (původní + česky + anglicky): 

 

Autor/autoři + státní příslušnost 

 

Místo a termín konání 

 

Abstrakt (česky + anglicky) max. 1400 znaků vč. mezer: 

 

 

Klíčová slova (česky + anglicky): 

 
 

Studentské projekty 

S1 

Závěrečná zpráva Výzkumné 

jednotky ze studentského 

projektu  (viz Směrnice VaV-

06 Interní studentské 

projekty) 

 

Název a ID projektu 

 

Ostatní: 

 


