
Hodnotená oblasť: 

16 Informatické vedy, automatizácia a telekomunikácie 

 

I. Spôsob aplikácie základných kritérií na zaradenie do kategórií A až D pre atribút výstupov  

 

Hodnotí sa podľa priemeru predložených výstupov postupom definovaným pre hodnotenie atribútu 

tak, ako sa uvádza v Kritériách na hodnotenie úrovne výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej 

tvorivej činnosti v rámci komplexnej akreditácie činností vysokej školy (ďalej len Kritériá). 

 

kategória 

atribútu 

výstupov 

druh výstupu 

A  Článok v časopise zo zoznamu Thomson Scientific Master Journal List (MJL) s IF ≥ 

0.7IFM . 

 Vedecká štúdia v zborníku svetového kongresu/konferencie zásadného významu pre 

danú oblasť vydávanom celosvetovo uznávanými vedeckými inštitúcií na úrovni 

IFAC, IFIP, IEEE, ACM, IET, SPIE. 

 Vedecká štúdia v sérii vydávanej niektorou z celosvetovo uznávaných vedeckých 

inštitúcií na úrovni IFAC, IFIP, IEEE, ACM, IET, SPIE alebo renomovaným 

vydavateľstvom ako Springer, Elsevier, John Wiley atď. z medzinárodnej 

konferencie, ktorá je podporená niektorou z vyššie uvedených celosvetovo 

uznávaných vedeckých inštitúcií s pomerom medzi prijatými publikovanými 

príspevkami a podanými príspevkami menším ako 25% 
1
.  

 Monografia vydaná celosvetovým uznávaným vydavateľstvom ako Springer, 

Elsevier, John Wiley atď. 

 Udelený patent. 
B  Článok v niektorom časopise zo zoznamu Inspec alebo Scopus, pokiaľ nie je 

zaradený do kategórie A. 

 Článok v zborníku vydanom niektorou z celosvetovo uznávaných vedeckých 

inštitúcií na úrovni IFAC, IFIP, IEEE, ACM, IET, SPIE alebo renomovaným 

vydavateľstvom ako Springer, Elsevier, John Wiley atď. z medzinárodnej 

konferencie, pokiaľ nie je zaradený do kategórie A. 

 Časť monografie vydaná celosvetovým uznávaným vydavateľstvom ako Springer, 

Elsevier, John Wiley atď. s rozsahom min. 1AH a vytvoreným samostatným 

bibliografickým záznamom.  

C  Článok vo vedeckom časopise s medzinárodnou redakčnou radou, pokiaľ nie je 

zaradený do kategórie A alebo B. 

 Článok v zborníku z konferencie s medzinárodným programovým výborom, pokiaľ 

nie je zaradený do kategórie A alebo B. 

D Ostatné 

 

 

                                                           
1
 K výstupu sa predloží aj predhovor, ktorý dokumentuje pomer medzi prijatými publikovanými príspevkami 

a podanými príspevkami 


