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Článek 1 

Kritéria pro posuzování uchazečů v rámci habilitačního řízení 

 

(1) Ruší se znění čl. 3 odst. 6 a jeho nové znění je následující: 

„(6) Podmínkou je soustavná publikační činnost, která souvisí s vědeckou orientací 

uchazeče. Za relevantní práce jsou považovány publikace v impaktovaných časopisech 

prvního a druhého kvartilu uvedených v databázi Web of Science (dále jen „WOS“; k datu 

publikování výsledku) a/nebo výsledky aplikovaného výzkumu (patent, poloprovoz, 

ověřená technologie, užitný a průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek) Modulu 1 

Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory 

výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „M17+“) s hodnocením 1 až 3 a/nebo realizované 

výsledky aplikovaného výzkumu nezařazené do hodnocení v rámci Modulu 1.“ 

 

(2) Ruší se znění čl. 3 odst. 7 a jeho nové znění je následující: 

„(7)“ Minimálním požadavkem je 15 publikací v impaktovaných časopisech zařazených dle 

metodiky WOS do prvního nebo druhého kvartilu, z nichž minimálně u 10 publikací je 

uchazeč prvním nebo korespondujícím autorem. Autorství/spoluautorství výsledku Modulu 

1 dle M17+ s výsledkem hodnocení 1 až 3 se považuje za ekvivalent jedné až tří publikací 

v impaktovaných časopisech (H1 – 3, H2 – 2, H3 – 1) požadovaných v čl. 3, odst. 6. 

Autorství/spoluautorství realizovaného výsledku aplikovaného výzkumu nezařazeného do 

hodnocení v rámci Modulu 1 se považuje podle jeho povahy a významu za ekvivalent 1 

nebo více publikací v impaktovaných časopisech uvedených výše. Míru ekvivalence stanoví 

habilitační komise.“  

 

 

Článek 2  

Kritéria pro posuzování uchazečů o řízení ke jmenování profesorem 

 

(1) Ruší se znění čl. 4 odst. 6 a jeho nové znění je následující: 

„(6) Podmínkou je soustavná publikační činnost, která souvisí s vědeckou orientací 

uchazeče. Za relevantní práce jsou považovány publikace v impaktovaných časopisech 

prvního a druhého kvartilu uvedených v databázi Web of Science (dále jen „WOS“; k datu 

publikování výsledku) a/nebo výsledky aplikovaného výzkumu (patent, poloprovoz, 

ověřená technologie, užitný a průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek) Modulu 1 

Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory 

výzkumu, vývoje a inovací (dále jen „M17+“) s hodnocením 1 až 3 a/nebo realizované 

výsledky aplikovaného výzkumu nezařazené do hodnocení v rámci Modulu 1.“ 
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(2) Ruší se znění čl. 4 odst. 7 a jeho nové znění je následující: 

„(7) Minimálním požadavkem je 30 publikací v impaktovaných časopisech zařazených dle 

metodiky WOS do prvního nebo druhého kvartilu, z nichž minimálně u 20 publikací je 

uchazeč prvním, korespondujícím nebo senior autorem1. Autorství/spoluautorství výsledku 

Modulu 1 dle M17+ s výsledkem hodnocení 1 až 3 se považuje za ekvivalent jedné až tří 

publikací v impaktovaných časopisech (H1 – 3, H2 – 2, H3 – 1) požadovaných v čl. 4, odst. 

6. Autorství/spoluautorství realizovaného výsledku aplikovaného výzkumu nezařazeného 

do hodnocení v rámci Modulu 1 se považuje podle jeho povahy a významu za ekvivalent 1 

nebo více publikací v impaktovaných časopisech uvedených výše. Míru ekvivalence stanoví 

hodnotící komise pro řízení ke jmenování profesorem.“  

 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Ostatní ustanovení Směrnice č. 5/2020 zůstávají beze změny. 

(2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem vydání. 

(3) Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. ledna 2023. 

 

 

V Pardubicích dne 21. 12. 2021 

 

 

 

 

 prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. 

 děkan 

 

Přílohy: 

 

Příloha č. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 „Senior autor“ –  nositel  vlastní  vědecké  koncepce,  který má  hlavní  podíl na  teoretickém i praktickém přínosu 

prováděného výzkumu, resp. se významně myšlenkově podílí na publikačním výstupu. 
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Příloha č. 1 ke Směrnici č. 5/2020 

I. Pedagogická činnost 

 

1. Výuka 

Předmět  Typ 

studia1 

VŠ/fakulta Rozsah 

(hod./týden) 

Počet 

semestrů 

Výuka v roce 

(letech) 

Druh výuky2 / 

Status 

předmětu3 

Podíl na 

výuce 

(%) 
 

 
   

 
 

 

1 Bc., N - Mgr., DSP 
2 Přednášky (P), semináře (S), laboratoře (L) 
3 Povinný (P), povinně volitelný (PV), volitelný (V) 

 

2.1 Vedení obhájených bakalářských prací 

Pořadové 

číslo 

Jméno studenta Název práce Rok obhajoby 

    

 

2.2 Vedení obhájených diplomových prací 

Pořadové 

číslo 

Jméno studenta Název práce Rok obhajoby 

    

 

2.3 Vedení obhájených disertačních prací 

Pořadové 

číslo 

Jméno studenta Název práce Rok obhajoby 

    

 

3. Autorství VŠ učebnic (knih, skript), případně opor pro distanční studium 

 

4. Inovační přínos pro pedagogickou práci (heslovitě): 

 

II. Vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost 

 

1. Souhrnný přehled 

Typ výsledku Počet 

Publikace v impaktovaných časopisech  

    z toho dle WoS v Q1  

    z toho dle WoS v Q2  

Přehledové práce s příznakem review dle WoS   

Články v dalších recenzovaných odborných časopisech  

Počet citací bez autocitací dle WoS  

H index dle WoS  

Monografie (odborná kniha) autorství/spoluautorství  

Kapitoly v odborných knihách  
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Patenty  

     z toho realizované patenty  

Výsledky aplikovaného výzkumu   

     z toho ověřená technologie, poloprovoz   

     z toho užitný vzor, průmyslový vzor (celkem/realizované)  

     z toho prototyp, funkční vzorek (celkem/realizované)  

Výsledky aplikovaného výzkumu hodnocené v Modulu M1 M17+   

     z toho výsledky Modulu M1 dle M17+ s hodnocením 1  

     z toho výsledky Modulu M1 dle M17+ s hodnocením 2  

     z toho výsledky Modulu M1 dle M17+ s hodnocením 3  

Software  

Účast na mezinárodních konferencích (evropských a celosvětových)  

     z toho aktivních účastí formou ústního sdělení uchazeče (poster prezentovaný 

uchazečem) 

 

Články ve sborníku konferencí  

Počet úspěšně ukončených projektů (řešitel/spoluřešitel)  

     z toho GAČR, TAČR (vyjma projektů GAMA)  

     z toho H2020  

Ostatní úspěšně ukončené projekty aplikovaného výzkumu (řešitel/spoluřešitel) – 

v tis. Kč 

 

Komercionalizace výsledků výzkumu – v tis. Kč  

 

Nezbytnou přílohou tohoto návrhu je elektronická forma seznamu výsledků vědecko-výzkumné 

a tvůrčí činnosti. Dále je požadována elektronická verze základní citační analýzy prací 

publikovaných v impaktovaných časopisech (dle WoS v letech) ve formě grafu. 

 

III. Vlastní přínos pro obor 

 

IV. Doplňková kritéria 

 

 

 

 

 

 

Datum:      Podpis uchazeče: 

 

 

 

 

 

 

 


