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Specifikace hodnocení kvalifikace uchazečů o habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem na FŽP ČZU v Praze
(doporučení pro habilitační a jmenovací komise)
Na FŽP probíhají habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem podle zákona
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách) a podle Pravidel pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem platných od
1. 10. 2013 (Pravidla). Tato specifikace vnímá kritéria stanovená v Pravidlech jako minimální
a jejich další upřesnění je formulováno ve smyslu jejich zpřísnění či doplnění.
V obou typech řízení se podle výše Pravidel ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče a
jeho pedagogická způsobilost. FŽP těmito principy specifikuje požadavky na vědeckou
kvalifikaci a pedagogickou způsobilost uchazeče a současně doplňuje další požadavky, které
jsou součástí odborného profilu uchazeče.
Principy jsou formulovány jako doporučení pro práci habilitačních komisí a komisí pro
řízení pro jmenování profesorem, ale mohou sloužit i jako informace pro potenciální uchazeče.
Uchazeč by měl splňovat minimálně níže uvedené požadavky, přičemž jejich přísnost je
příslušnou komisí zvážena s ohledem na obor, resp. specializaci uchazeče. Pokud uchazeč
velmi významně přesahuje některou z podmínek, komise může uvážit prominutí některé jiné.
Habilitační řízení
Pedagogická způsobilost
Je hodnocena na základě předcházející pedagogické praxe, učebních textů, případně dalších
učebních pomůcek. Uchazeč by měl prokázat splnění následujících podmínek:
- výuka na univerzitě
- výuka ve světovém jazyce
- vedení úspěšně obhájených bakalářských a magisterských prací
Vědecká kvalifikace
Je hodnocena na základě habilitační práce a dosavadních vědeckých a odborných prací, resp.
jejich citační odezvy. Základem pro takové hodnocení jsou především:
- články ve vědeckých časopisech s IF (minimálně 10 článků v časopisech s IF s důrazem na
časopisy v Q1)
- patenty, významné projekty, případně další významné výsledky aplikovaného výzkumu
(nejsou povinné, v případě úspěšně implementovaných výsledků mohou tyto do určité míry
nahradit články v časopisech s IF, resp. citace)
- citace (řádově min. desítky bez autocitací dle Science Citation Index)
- udělené granty (minimálně jeden externí grant jako hlavní řešitel, hlavní řešitel spoluřešitelské
organizace, výjimečně člen řešitelského týmu podílející se významnou měrou na návrhu,
výsledcích a řízení projektu)
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Požadované mezinárodní aktivity
Uchazeč by měl prokázat adekvátní mezinárodní aktivity, minimálně:
- pobyt v zahraničí na univerzitě nebo ve výzkumné instituci za účelem výuky nebo výzkumu
(jsou myšleny pobyty v délce min. v řádu měsíců)
- spolupráce se zahraničními institucemi na výzkumu, včetně společných publikací
Požadované popularizační aktivity
Uchazeč má prokázat schopnost popularizovat výsledky své práce či obor své působnosti,
především pak formou:
- popularizačních článků nebo vystoupení v masmédiích
- nebo článků v populárních periodikách
- nebo popularizujícími knihami
- nebo popularizujícími přednáškami pro veřejnost
Řízení ke jmenování profesorem
Pro řízení ke jmenování profesorem jsou základem požadavky výše uvedené pro habilitační
řízení. Tyto požadavky jsou adekvátně v kvalitativních a kvantitativních ukazatelích zpřísněny,
nebo se navíc oproti nim sledují další požadavky.
Pedagogická způsobilost
Uchazeč by měl prokázat následující skutečnosti:
- výuka na univerzitě v zahraničí
- vydání studijních materiálů typu skripta či VŠ učebnice v tištěné nebo digitální podobě
- vedení úspěšně obhájených dizertačních prací (minimálně 3)
- garance studijních předmětů nebo programů
Vědecká kvalifikace
Uchazeč by měl prokázat následující skutečnosti:
- články ve vědeckých časopisech s IF (minimálně 20 článků v časopisech s IF s důrazem na
časopisy v Q1)
- patenty, významné projekty, případně další významné výsledky aplikovaného výzkumu
(nejsou povinné, v případě úspěšně implementovaných výsledků mohou tyto do určité míry
nahradit články v časopisech s IF, resp. citace)
- citace (min. 100 citací bez autocitací dle Science Citation Index)
- H index minimálně 8
- udělené granty (minimálně tři externí granty jako hlavní řešitel, případně jako řešitel či
spoluřešitel u zahraničních grantů typu NSF, H2020))
- odborná kniha nebo monografie,
- keynote přednášky na mezinárodních konferencích
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Pozice ve vědecké komunitě
- doporučující dopisy od významných odborníků ze zahraničí
- služba vědecké komunitě (oponent v časopisech s IF), případně editor, člen panelu grantové
agentury, expertního panelu apod.
Požadované mezinárodní a popularizační aktivity jsou minimálně na úrovni výše uvedené pro
habilitační řízení.

V Praze, 13. 12. 2016

