
   

 

 

 

Ústav materiálových věd a inženýrství Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického 
v Brně, pod záštitou prof. Ing. Iva Dlouhého, CSc., ředitele ústavu, 

Vás srdečně zve na přednášku prof. Michaela Khiam Aik Khora z NTU v Singapuru: 

"IDENTIFYING THE CRITICAL METRICS FOR MEASURING 
RESEARCH PERFORMANCE OF UNIVERSITIES“ 

 
Kde: Zasedací místnost ÚMVI, budova A3, místnost  401, Technická 2896/2 Brno 
Kdy: v pátek 6. června 2014 v 10hod.  
Počet míst je omezen, potvrďte svoji účast na janu@fme.vutbr.cz do pondělí 2. 6. 2014 

 
PŘEDNÁŠKA JE URČENA PRO ZÁJEMCE O METODY OBJEKTIVNÍHO 

HODNOCENÍ TVŮRČÍCH VÝKONŮ A VÝSTUPŮ VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

PROF. MICHAEL KHIAM AIK KHOR  
PROREKTOR PRO VÝZKUM A BIBLIOMETRICKOU ANALÝZU  
NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY, SINGAPUR 
 
Profesor Khor získal doktorát na Monash University v Austrálii a po vědecké stáži v organizaci CSIRO 
(Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) v Melbourne začal pracovat na 
Nanyang Technological University v Singapuru. 
Pracuje jako Ředitel výzkumu a Ředitel Oddělení podpory výzkumu při NTU, dále působí jako 
zástupce ředitele Singapore-MIT Alliance (SMA) a jako ředitel sekce projektů National Research 
Foundation (NRF) v kanceláři předsedy vlády Singapuru (od 2008). V roce 2013 se stal prorektorem 
NTU pro výzkum. 
Michael je čestným profesorem na několika významných zahraničních institucích (např. National 
Defense Academy, Japonsko, Zhejiang University, Čína), obdržel významná ocenění (např. Japan 
Science and Technology Agency Fellowship, Japan National Institutes of Advanced Industrial Science 
and Technology Fellowship), od roku 1996 je prezidentem Institute of Materials East Asia a 
předsedou panelu Electronics Application Division. 
Pořádal 18 mezinárodních konferencí o zpracování pokročilých materiálů a povrchových úpravách, 
publikoval přes 200 impaktovaných publikací a 120 konferenčních příspěvků s více než 4500 
nezávislými ohlasy (h-index 33). 

mailto:janu@fme.vutbr.cz


   

 

 
 

 

ABSTRAKT PŘEDNÁŠKY:  
Large amount of financial resources are allocated annually to university research. Increased 
specialisation and international integration of research and researchers have sharply raised the need 
for comparisons of performance across fields, institutions and individual researchers. In particular 
the universities are subjected to the annual global universities ranking exercises.  This talk will 
demonstrate a set of metrics to monitor and evaluate the annual research performance that the 
Nanyang Technological University, Singapore (NTU) has been using for its departments since 2008. 
The components include research funding, publications in top journals, citations and calibre of new 
recruits. Bibliometrics analysis was employed to provide evaluation of the research outputs, in 
particular the citation rates of papers in various disciplines. 
 
PŘEDNÁŠKA PROBĚHNE V ANGLICKÉM JAZYCE BEZ TLUMOČENÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přednáška se koná v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/20.0197, Víceoborový tým v oblasti designu 

materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace, financovaného z Operačního programu 
vzdělání pro konkurenceschopnost. 


