
Rámcová kritéria pro habilitační a jmenovací řízení 
na FT  TUL 

 

A. Vědecká a inženýrská činnost Body : Počet Celkem 
Monografie 25 x 0 

Kapitola v monografii 10 x 0 

Článek v časopise s IF („Impact Factor“) 10 1,8 18 

Článek v recenzovaném časopise 8 2,6 20,8 

Příspěvek ve sborníku z konference 2 13,6 27,2 

Citace podle SCI nebo SCOPUS 2 3 6 

Citace v publikacích 1 10 10 

Realizovaný patent-užitný vzor 25 x 0 

Přijatý patent užitný vzor 10 1 10 

Významné realizované technické dílo (nad 500 tis. 
Kč) 

10 2 20 

doporučený minimální požadavek: docent: 50  112 

 profesor: 100   

Doporučení: 
1) Pro habilitační řízení je žádoucí, aby uchazeč doložil, že je autorem nebo spoluautorem 
alespoň 5 publikací v časopisech, z toho alespoň 3 publikací s IF. Pro profesorské řízení je 
žádoucí, aby uchazeč doložil, že je autorem nebo spoluautorem alespoň 10 publikací v 
časopisech, z toho alespoň 6 publikací s IF. 
2) Při spoluautorství se příslušný koeficient dělí podle procentního zastoupení autora. 
3) Alespoň 70 % minimálního požadavku musí být splněno původními publikovanými 
pracemi. 
4) Pro jmenování profesorem jsou žádoucí ohlasy prací (tj. citace v publikacích) ve výši 
alespoň 15 bodů. 

B. Pedagogická a vzdělávací činnost Body : Počet Celkem 
Výuková pomůcka (skripta a videopřednášky) 4 11 44 

Řešitel vzdělávacího/rozvojového projektu (FRVŠ, 
Tempus) 

4 6 24 

Garantování nového předmětu magisterského nebo 
bakalářského studia 

2 9 18 

Garantování předmětu doktorandského studia 3 x 0 

Vedení doktoranda až do úspěšného obhájení 8 x 0 

Vedení doktoranda v ostatních případech 2 1 2 

Doporučený minimální požadavek: docent: 20  88 

 profesor: 40   
 



Doporučení: 
5) Pro jmenování profesorem je žádoucí, aby uchazeč doložil, že byl školitelem alespoň 
jednoho doktoranda, který zakončil DSP úspěšnou obhajobou doktorské disertační práce. 

C. Ostatní činnosti Body: Počet Celkem 
Řešitel (spoluřešitel) výzkumného projektu 10 x 0 

Člen řešitelského týmu výzkumného projektu 4 4 16 

Členství v redakční radě nebo výboru konference 3 x 0 

Členství ve vědecké a profesní společnosti  
(člen - vedení) 

2 x 0 

Člen komise pro habilitace, profesorské řízení nebo pro 
obhajoby disertační práce 

2 x 0 

Doporučený minimální požadavek : docent: 20  16 

 
profesor: 40   

    

Minimální celkový požadavek : docent: 90  216 

 profesor: 180   
 


