
Způsob citování publikací a dalších relevantních aktivit v oboru 
 
Žádáme uchazeče o zahájení habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, aby u svých 
publikací a dalších aktivit v oboru uváděli minimálně následující údaje. Pořadí údajů či jejich 
grafická podoba není závazná a je možné respektovat zvyklosti jednotlivých oborů.  
 
Monografie 
 
Autor/autoři, název monografie, místo vydání, nakladatelství, rok vydání, počet stran, ISBN, 
v případě spoluautorství autorský podíl v %. 
 
Kapitola v monografii 
 
Autor/autoři, název kapitoly, autor/autoři monografie, místo vydání, nakladatelství, rok 
vydání, počet stran, ISBN. 
 
Článek v časopise 
 
Autor/autoři, název článku, název časopisu, ročník, popř. číslo, rok vydání, strany, ISSN, 
charakter časopisu dle metodiky RVVI (ERIH, WOS, Scopus, český rec. časopis). 
 
Příspěvek ve sborníku 
 
Autor/autoři, název příspěvku, editor/editoři sborníku, místo vydání, nakladatelství, rok 
vydání, počet stran, ISBN, popř. zmínka o indexaci sborníku na WOS. 
 
Recenze  
 
Autor recenze, autor/autoři recenzované publikace, název recenzované publikace, další 
bibliografické údaje o recenzi v závislosti na tom, zda vyšla v časopise nebo sborníku (viz 
výše). 
 
Editorství sborníků 
 
Editor/editoři, místo vydání, nakladatelství, rok vydání, počet stran, ISBN, popř. zmínka o 
indexaci sborníku na WOS. 
 
Recenze uchazečových publikací 
 
Bibliografický údaj recenzované publikace uchazeče a bibliografický záznam publikace, kde je 
uchazečova práce recenzována, obojí dle výše uvedených požadavků podle typu publikace.  
 
Citace uchazečových publikací 
 
Bibliografický údaj citované publikace uchazeče a bibliografický záznam publikace, kde je 
uchazečova práce citována (vč. přesné strany/stran), obojí dle výše uvedených požadavků 
podle typu publikace. 
 
Prokázání vědecké školy (jen u řízení ke jmenování profesorem) 
 
Jména a příjmení absolventů doktorského studia pod vedením uchazeče, názvy jejich 
disertačních prací, rok absolutoria. 
 
 
 



Zahraniční badatelské či pedagogické působení 
 

Název instituce, místo, délka pobytu, zastávaná pozice či náplň práce. 
 
Významné zahraniční stipendium 
 
Název poskytovatele, název instituce, ve které uchazeč působil, místo, délka pobytu, 
zastávaná pozice či náplň práce. 
 
Grantová činnost 
 
Název grantu, poskytovatel, číslo grantu, doba řešení, role (řešitel, spoluřešitel) 
 
Byl-li uchazeč členem komise grantové soutěže, uvede název poskytovatele a období účasti 
v komisi. 
 
Aktivní vystoupení na konferencích 
 
Autor, název příspěvku, název konference, datum, místo konání, pořádající instituce, typ 
konference. 
 
Typy konferencí: 
 
Světový kongres: kongres celosvětově reprezentující vývoj v oboru, světová účast. 
 
Mezinárodní konference: konference s evropskou, popř. světovou účastí. 
 
Regionální konference: konference s regionální účastí (např. Visegrád). 
 
Domácí konference: vč. Slovenska, mimo domovské pracoviště. 
 
Pedagogická praxe na VŠ 
 
Doba působení, název instituce, zastávaná pozice. 
 


