Osnova profesního životopisu
jako přílohy k návrhu na prodloužení pracovního poměru na dobu určitou
(pro akademické pracovníky, kteří dosud nebyli na MFF UK
zaměstnáni na dobu neurčitou)

1. Biografická data a průběh zaměstnání
Jméno, příjmení, tituly:
Datum narození:
Mgr. studium (fakulta, rok ukončení, obor):
PhD. studium (fakulta, rok ukončení, obor, školitel, téma disertační práce):
Průběh zaměstnání po ukončení PhD studia:

Dosavadní pracovní smlouvy na dobu určitou na MFF UK: 1
od

do

pracoviště

pozice

úvazek

2. Zahraniční pobyty
Dlouhodobé zahraniční pobyty (nad 2 měsíce), jejich charakter (konkurz, pozvání, …) a způsob
financování (zahraniční stipendium, Fond mobility UK, český či zahraniční grant …):

3. Publikace
Počty vyšlých odborných publikací:
typ

celkem

během poslední
pracovní smlouvy

impaktovaný článek
neimpaktovaný článek v recenzovaném odb. časopise
článek v recenzovaném sborníku konference2
Počet citací (oborově relevantní zdroj, tj, WoS, Scopus, pro matematickou sekci i MathSciNet), bez
autocitací:
1
2

Uvádějte pouze pracovní smlouvy s MFF UK (včetně té současné), nikoli DPP nebo DPČ
V případě informatických konferencí uveďte v dělení podle hodnocení CoRe (A* – A – B – C)

V případě zaměstnání na fyzikální sekci uveďte i h-index podle WoS:
V příloze dodejte seznam všech vyšlých nebo přijatých odborných publikací rozčleněný do kategorií
(impakt, neimpakt, sborník, ostatní) a chronologicky řazený.

4. Přednášky na konferencích a seminářích
Uveďte přednášky na konferencích, zvýrazněte zvané či plenární přednášky, uveďte přednášky na
seminářích či kolokviích na (zejména) zahraničních pracovištích.

5. Granty
Vedení grantových projektů během posledních 5 let (poskytovatel, číslo a název grantu, od - do):

Účast na řešení grantových projektů během posledních 5 let (poskytovatel, číslo a název grantu,
hlavní řešitel, od - do):

6. Pedagogická činnost
Přehled výuky v posledních třech akademických letech:
kód

název

semestr,
akad.
rok

přednáška
/
cvičení

týdenní
rozsah
hod.

hodnocení
ve
studentské
anketě3

Počet vedených/úspěšně dokončených prací a studentských projektů (např. softwarových aj.)
v posledních pěti akademických letech:
projekty

Bc. práce

Mgr. (dipl.pr.)

PhD. práce

vedené a úspěšně dokončené
aktuálně vedené
Pokud výsledky Vámi vedených prací byly publikovány, uveďte seznam těchto publikací
v příloze. Podobně, pokud tyto práce získaly nějaká ocenění (např. ve SVOČ, SVK apod.).
Ohledně anket do LS 2014/15 včetně uveďte průměr číselného hodnocení hlavních pěti kategorií
(srozumitelnost, struktura, podnětnost, vztah, kvalita), které se vztahují k vám jakožto vyučujícímu uvedeného
předmětu. Počínaje anketou za ZS 2015/16 uveďte číselné hodnocení vás jako vyučujícího uvedeného předmětu.
3

Seznam skript, učebních textů a jiných výukových materiálů:
Další relevantní pedagogická činnost (popularizační přednášky, podíl na organizaci akcí pro
středoškoláky apod.):

7. Vědecká angažovanost
(Členství v redakčních radách odborných časopisů, programových a organizačních výborech
mezinárodních konferencí, v odborných a profesních organizacích, případně ve vědeckých radách VŠ
a ústavů.)

8. Charakteristika vědecké odbornosti
(V jednom odstavci stručně popište své vědecké zájmy a úspěchy, jichž si nejvíce ceníte.)

9. Ostatní
(Jakékoli personální a profesionální údaje, které by mohly být důležité pro posouzení žádosti
o opakování pracovního poměru, např. mateřské/rodičovské dovolené, delší nemoci atd.)

V Praze dne

...................................................................................
podpis pracovníka

