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Hlavní kritéria pro posuzování a průběh habilitačních řízení a řízení ke jmenování 

profesorem na FF UP (se změnami schválenými VR FF UP 5. 12. 2018)1 

a) Minimální publikační činnost 
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1. Článek v časopise v databázích WoS,3 Scopus a ERIH4 nebo kapitola v recenzované 

zahraniční5 knize vydané v prestižním nakladatelství  

2 1 3 4 

2. Článek v časopise ze seznamu recenzovaných periodik,6 v ERIH Plus a ve sborníku WoS7 8 3 15 5 

 Z toho zahraniční publikace (z kategorií 1 a 2) 2 1 3 4 

3. Monografie (odborná kniha)8 1 F 2 1 

4. Kapitola v monografii (odborné knize) 2 2 3 3 

                                                           
1 Vysvětlivky: číselné údaje v červeném poli představují nepodkročitelné kritérium, tj. uchazeč musí naplnit požadovanou kvantitu nebo ji překročit; F = fakultativní. 
2 Je možno kompenzovat hlavním autorstvím. V případě publikací s více autory záznam obsahuje údaj o procentuálním podílu uchazeče. Toto platí i pro profesorské řízení. 
3 Publikace uvedené v následujících databázích Web of Science: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED); Social Science Citation Index (SSCI); Arts & Humanities 

Citation Index (A&HCI); Emerging Sources Citation Index (ESCI). 
4 Rozhodující je přítomnost časopisu v databázi ERIH (platná v l. 2007–2014, aktualizace v r. 2011) v době publikace článku; u článků, které byly publikovány před r. 2007 je 

rozhodující stav v r. 2007, u článků publikovaných po r. 2014 stav v r. 2014.  
5 Ve všech případech, kdy kritéria zmiňují zahraniční, se Slovensko pro účely jejich plnění nepočítá. 
6 Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (platný v l. 2008–2015, aktualizace v l. 2009, 2010, 2014, 2015), je zveřejněn na 

www.vyzkum.cz. Rozhodující je přítomnost časopisu v databázi v době publikace článku; u článků, které byly publikovány před r. 2008 je rozhodující stav v r. 2008, u článků 

publikovaných po r. 2015 stav v r. 2015. V této kategorii lze uznat i články v zahraničních recenzovaných časopisech mimo databáze WoS, Scopus, ERIH, ERIH Plus, ve kterých 

prokazatelně probíhá odborné recenzní řízení a které naplňují obvyklé rysy odborného časopisu. 
7 Články ve sbornících ve Web of Science Conference Proceedings Citation Index (CPCI) či ve významném zahraničním sborníku, který byl vydán před vznikem této databáze. 
8 Minimální rozsah 100 tiskových stran autorského textu (bez příloh, rejstříku, seznamu zdrojů apod.). V případě habilitačního řízení se habilitační práce, v rukopisné či 

publikované podobě, nezahrnuje do počtu monografií. Započítávány jsou pouze vydané monografie, nikoliv rukopisy.  

http://www.vyzkum.cz/
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b) Minimální počty citací (počty) 

 
 

Habilitační 

řízení 

Profesorské 

řízení 

1. Citace9 a recenze10 / z toho zahraniční 20 5 30 10 

c) Prokázání vědecké školy (podíl na vědecké výchově studentů) 

 
 

Habilitační 

řízení 

Profesorské 

řízení 

1. Minimální počet vedených a zároveň obhájených Bc. a Mgr. prací 6 F 

2. Minimální počet absolventů doktorského studijního programu – 2 

d) Mezinárodní zkušenosti, reference 

 
 

Habilitační 

řízení 

Profesorské 

řízení 

1. Zahraniční badatelské či pedagogické působení 6 měsíců 12 měsíců 

2. Významné zahraniční stipendium11 1 2 

3. Doporučující dopis od zahraničního experta/badatele12 F 1 

                                                           
9 Jsou počítány pouze citace ve zdrojích s ISBN a ISSN, obvykle odborného charakteru. Citace v jiných zdrojích lze v soupise uvést zvlášť, ale nepočítají se. U každého 

citovaného díla se konkrétní citující zdroj započítává pouze jednou. Jsou vyloučeny autocitace, tj. nepočítají se citace, kde autoři odkazují na svou vlastní práci (bez ohledu na 

hlavní autorství nebo spoluautorství). Za citaci není dále považováno, pokud je odkazováno na text jiného autora, který je součástí publikace editované kandidátem.  

Povinné přílohy: přesný soupis jednotlivých citací. Předseda komise může uchazeče požádat o doložení citací formou kopií z publikací, v nichž je kandidát citován. 
10 Recenzemi jsou míněny publikované posudky uchazečových prací, nikoliv jeho vlastní recenzní texty. Minimální rozsah recenze: 1 normostrana. Recenze lze kompenzovat 

citacemi. 
11 Např. Humboldtovo, Fulbrightovo atd.  
12 Zahraničním odborníkem je míněn aktivně publikující a v oboru respektovaný profesor. Výhodou je vedoucí představitel významné zahraniční akademické/výzkumné instituce. 
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e) Grantová činnost13 

 
 

Habilitační 

řízení 

Profesorské 

řízení 

1. Počet řešených vědecko-výzkumných grantů – hlavní řešitel 1 2 

2. Počet řešených vědecko-výzkumných grantů – spoluřešitel14 1 1 

3. Člen hodnotící komise grantové soutěže15 F F 

f) Aktivní vystoupení na kongresech a konferencích16  

 
 

Habilitační 

řízení 

Profesorské 

řízení 

1. Světový kongres F  1 

2. Mezinárodní konference (světového či evropského charakteru) 2 3 

3. Mezinárodní konference (regionálního rozsahu)17 4 6 

4. Konference v ČR a SR (mimo konference na domovském pracovišti) 2 3 

g) Pedagogická praxe na VŠ 

 
 

Habilitační 

řízení 

Profesorské 

řízení 

1. Praxe na VŠ (roky)18 3  5 

 

                                                           
13 Je vhodné přihlížet k typologii NAÚ. 
14 Lze kompenzovat v kategorii hlavní řešitel. Chybějící zkušenost hlavního řešitele či spoluřešitele vědeckého projektu může být kompenzována výrazným překročením minima 

v kategoriích a) 1 (články v časopisech v databázích) a b) 1 (citace). 
15 Mimo domovské pracoviště. 
16 Typy účasti lze kompenzovat řádově vyšším typem participace: 1 světový kongres = 2 mezinárodní konference (světové/evropské), resp. 3 mezinárodní regionální konference; 

resp. 4 konference v ČR a SR; 1 mezinárodní konference (světová/evropská) = 2 mezinárodní regionální konference, resp. 3 konference v ČR a SR; 1 mezinárodní regionální 

konference = 2 konference v ČR a SR. 
17 Např. zemí Visegradu.  
18 U habilitačního řízení se jedná o úvazek minimálně 0,7, tj. 28 h týdně, na pozici vědeckopedagogického pracovníka (obvykle v kategorii odborný asistent). 



4 

 

h) Další náležitosti a informace k řízení ke jmenování profesorem a habilitačnímu řízení 

1. Téma předkládané habilitační práce nesmí být totožné s tématem práce disertační. 

2. FF UP požaduje po uchazečích v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem veřejnou přednášku pro akademickou obec, na niž 

budou pozváni také členové VR FF UP. Jejich účast na této přednášce nebude povinná. 

3. Precizní formulace podoby habilitační přednášky před VR FF UP (3 témata, která budou reflektovat publikační a pedagogickou práci 

uchazeče). Habilitační přednáška by měla být proslovena, nikoliv čtena. Prezentace před VR FF UP nesmí trvat déle než 15 minut. 

4. Precizní formulace podoby profesorské přednášky, ve které uchazeč předloží koncepci vědecké práce a výuky v oboru. Délka přednášky před 

VR FF UP činí max. 20 minut. 

5. Informace o náležitostech a potřebných dokumentech pro žádost o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem viz web FF 

UP: https://www.ff.upol.cz/veda/habilitace-a-profesury/   

https://www.ff.upol.cz/veda/habilitace-a-profesury/

