Doporučená kritéria hodnocení uchazeče při habilitačním řízení a řízení pro jmenování
profesorem na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
(schváleno děkanem fakulty dne 17. 12. 2018, s účinností od 1. 1. 2019)

V habilitačním řízení a řízení pro jmenování profesorem se posuzuje dosavadní pedagogická
a vědecká činnost uchazeče s přihlédnutím k následujícím kriteriím. Kritéria by měla být
chápána jako doporučená minima pro posouzení kvalifikace. Může však být přihlédnuto
k dalším okolnostem, jako jsou vynikající výsledky v některém kritériu (např. kvalita
publikací), které mohou kompenzovat nedosažení jiných kritérií (počet publikací). Uchazeč
bude rovněž posuzován z hlediska dynamiky svého profesního růstu.
Před zahájením habilitačního nebo jmenovacího řízení by uchazeč měl být úspěšným
absolventem doktorského studia nebo mít vědeckou hodnost CSc., DrSc., případně
ekvivalentní vědeckou hodnost.

Hodnocení pedagogické činnosti
Do pedagogické činnosti se započítává výuka na vysoké škole v České republice nebo
v zahraničí.
Doporučená pedagogická činnost před započetím habilitačního řízení:
•
šest semestrů přímé výuky během posledních šesti let nebo během více let u
uchazečů, kteří absolvovali rodičovskou dovolenou, dlouhodobou zahraniční stáž, či přerušili
výuku z jiných důvodů hodných zřetele
•
roční hodinové objemy výuky a předměty, jejichž výuku uchazeč zajišťuje, se posuzují
s ohledem na rozsah a charakter výuky v daném oboru; minimální předpokládaný rozsah
přímé výuky odpovídá v průměru 2h týdně alespoň v jednom semestru daného
akademického roku
•
uchazeč má být školitelem alespoň tří magisterských studentů, kteří úspěšně ukončili
studium, u geografických oborů alespoň pěti magisterských studentů (nižší počet obhájených
diplomantů lze samozřejmě kompenzovat obhájenými doktorskými studenty)

Doporučená pedagogická činnost před započetím jmenovacího řízení:
•
deset semestrů přímé výuky během posledních deseti let nebo během více let u
uchazečů, kteří absolvovali rodičovskou dovolenou, dlouhodobou zahraniční stáž, či přerušili
výuku z jiných důvodů hodných zřetele
•
roční hodinové objemy výuky a předměty, které uchazeč vyučuje, budou rovněž
posouzeny z hlediska, zda uchazeč vyučuje dostatečně významnou část oboru jmenovacího
řízení

•
uchazeč má být školitelem alespoň devíti magisterských nebo doktorských studentů,
kteří úspěšně ukončili studium, přičemž alespoň jeden z nich v doktorském stupni, u
chemických a geografických oborů alespoň dva z nich v doktorském stupni

Hodnocení vědecké činnosti
Uchazeč by měl vykazovat soustavnou publikační činnost. Za relevantní práce jsou
považovány recenzované texty vědecko-výzkumného charakteru. Konferenční abstrakta (byť
publikovaná v časopise), nerecenzované dopisy, krátké úvodníky či jiné obdobné materiály
redakční povahy nejsou považovány za relevantní práce. Komise vždy posuzuje, zda podíl
uchazeče na publikovaných pracích odráží skutečnost, že je význačnou a uznávanou
vědeckou osobností ve svém oboru.
Citační ohlas je hodnocen s vyloučením autocitací. Autocitací se v tomto kontextu rozumí
skutečnost, že se v seznamu autorů publikace, která cituje danou práci uchazeče, se
vyskytuje jméno uchazeče.
Doporučená oborově specifická kritéria pro posuzování publikační činnosti
Habilitační řízení
obor

Počet
recenzovaných
textů vědeckovýzkumného
charakteru

Počet publikací
v periodikách na
Web of Science*

První
autor

Počet citací prací uchazeče (dle
Web of Science, není-li uvedeno
jinak)**

Biologie

20

15

5

60

Chemie

20

15

8

60

Geologie

20

6

5

10 (dle WoS, min. 20 celkem)

Environmentální
vědy

20

6

5

10

Geografie

20

6

3

10 (dle WoS, min. 20 celkem)

5

nestanoveno

Didaktika chemie 15
3
(případně jiných přírodovědných předmětů)

* Periodika indexovaná ve Web of Science Core Collection, tj. takzvané impaktované časopisy.
** Citovanost prací uchazeče je hodnocena dle zvyklostí příslušného oboru, ve většině oborů lze očekávat, že
odborník ucházející se o vědecko-pedagogickou hodnost bude dosahovat hodnot citovanosti výrazně vyšších,
než jsou zde uváděné minimální hodnoty.

Jmenovací řízení
obor

Počet recenzovaných
textů vědeckovýzkumného
charakteru

Počet publikací
v periodikách
indexovaných na
Web of Science*

První,
korespondující
nebo senior
autor

Počet citací prací
uchazeče na Web of
Science**

Biologie

40

30

15

200

Chemie

40

40

20

300

Geologie

40

10

8

30

Environmentální 40
vědy

10

8

30

Geografie

10

5

30

40

* Periodika indexovaná ve Web of Science Core Collection, tj. takzvané impaktované časopisy.
** Citovanost prací uchazeče je hodnocena dle zvyklostí příslušného oboru, ve většině oborů lze očekávat, že
odborník ucházející se o vědecko-pedagogickou hodnost bude dosahovat hodnot citovanosti výrazně vyšších,
než jsou zde uváděné minimální hodnoty.

