
Kvantifikovaná kritéria pro jmenování docentem / profesorem  
(schváleno VR ČZU dne 21.5.2001, platnost od 1.9.2001) 

 Bodové hodnocení vědecké a odborné práce i pedagogické činnosti uchazečů o 
jmenování docentem nebo profesorem je jedním z podkladů pro rozhodování vědeckých rad, 
děkanů a rektora, do jejichž kompetence náleží péče o dobrou úroveň akademických 
pracovníků. Hodnocení se opírá o nesporné a ověřitelné podklady. 

 

 Kvantifikační 
koeficient Počet Celkové 

hodnocení Pozn. 

1. Vědecké časopisy, monografie, citovanost     
původní vědecká práce ve věd. časopise s IF 12    
původní vědecká práce ve věd. časopise bez IF 10    
vědecká knižní publikace ve světovém jazyce (jazyky 
OSN) 

12    

vědecká knižní publikace v nesvětovém jazyce  8    
vědecká monografie 20    
citace dle Science Citation Index  5    
ostatní citace ve vědecké literatuře (ne autocitace)  1    
minimální požadavek: docent                80  
                                     profesor             170 
2. Ostatní vědecká a odborná publikační činnost                 
kongres, symposium, workshop, vědecká konference se 
světovým jednacím jazykem (jazyky OSN)  
– příspěvek ve sborníku 

 5    

kongres, symposium, workshop, vědecká konference se 
světovým jednacím jazykem  (jazyky OSN)  
- abstrakt ve sborníku 

 3    

kongres, symposium, workshop, vědecké konference 
ostatní – příspěvek ve sborníku 

2    

kongres, symposium, workshop, vědecké konference 
ostatní – abstrakt ve sborníku 

1    

   minimální požadavek: docent              30  
                                          profesor           50 
3. Pedagogická činnost     
VŠ učebnice - za AA 10     
VŠ skriptum - za AA 6    
odborná knižní publikace za AA 5    
studijní texty a datové soubory zveřejněné v elektronické 
podobě  - za AA (podmínkou je přidělení příslušného 
ISBN/ISSN) 

5    

výuka předmětu akreditovaného programu  ve světovém 
jazyce (za semestr) 

         20    

vedení diplomantů (pouze u doc.) 0,5   max. 5 
přednáška na zahraniční univerzitě ve světovém jazyce 
(doloženo konkrétním pozváním s termínem a obsahem) 

1    

    minimální požadavek: docent              45 
                                          profesor          105 
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4. Ostatní tvůrčí, aplikační a projektová činnost     
práce v odborném časopise (nepočítají se krátká sdělení) 1    
ochranný dokument (patent, licenční smlouva) 4    
udělený zahraniční grant, projekt: 

- do 100 tis. Kč 
- do 500 tis. Kč 
- >   500 tis. Kč 

 
5 
7 
9 

   

udělený externí grant, projekt v ČR 
- do 100 tis. Kč 
- do 500 tis. Kč 
- >   500 tis. Kč 

 
2 
4 
6 

   

    minimální požadavek:  docent            25 
                                           profesor          40 

    

     
5. Uznání vědeckou komunitou     
česká vědecká komise, společnost              (předseda/člen) 3/1    
mezinárodní vědecká komise, společnost            - „ - 6/3    
redakční rady vědeckých časopisů                       - „ - 4/2    
redakční rady mezinárodních časopisů                - „ - 5/3    
komise pro obhajoby DrSc.                                 – „ -  6/3    
oborová rada DSP                                                - „ -  4/2    
členství ve vědecké radě                                      - „ - 5/3    
expert vládních mezinárodních organizací (např. FAO, 
UNIDO, UNESCO atd.) 

8    

vědecká hodnost DrSc. 10    
školitel nebo školitel specialista studenta, který získal 

hodnost CSc., Dr., Ph.D. 
5    

vyzvaná přednáška na mezinárodním kongresu, 
konferenci ve světovém jazyce (doloženo konkrétním 
pozváním s termínem a obsahem) 

4    

    minimální požadavek:  docent             0 
                                          profesor          15 

    

Součet požadavků:  docent min.          180 
                                 profesor min.        380 

 Bodů celkem:    

 

 

Pozn.: Jednotlivé oddíly jsou nezastupitelné!!!  
 

 

 Splnění potřebných kriterií musí být dokumentováno odevzdáním separátů publikací 
(body 1-3) a předložením náležitých dokumentů (body 4, 5) na děkanáty příslušných fakult 
před zahájením habilitačního a profesorského řízení. Jazykové mutace nejsou započítávány. 
Pokud se mají započítat dosud nevydané publikace, musí být doloženo potvrzení redakce o 
jejich přijetí k tisku. Informace o zahájení habilitačního nebo profesorského řízení bude 
zveřejněna na www stránkách ČZU. 
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Posuzování pedagogické činnosti 
 
Docent 
 Požadováno nejméně tříleté působení na vysoké škole, tím se rozumí souvislá 
pedagogická činnost v různých formách výuky (přednášky, cvičení, semináře atd.), především 
v pregraduálním studiu, která trvá v době konání řízení a vedení fakulty počítá s jejím 
pokračováním. Habilitační řízení je možno zahájit nejdříve 2 roky po získání vědecké 
hodnosti Ph.D. 
 
Profesor 
 Požadováno nejméně pětileté působení na vysoké škole, tím se rozumí souvislá 
pedagogická činnost (přednášky, cvičení, semináře atd.) v pregraduálním a doktorském studiu 
v celé šíři jmenovacího oboru, která trvá v době konání řízení a vedení fakulty počítá s jejím 
pokračováním. Profesorské řízení je možno zahájit nejdříve 2 roky po habilitaci. 
 
Výjimky: 

Pokud u některých uchazečů jsou mimořádné objektivní důvody pro nedodržení 
minimálních požadavků (max. v jednom oddílu, body 1 a 2 jsou nenahraditelné) a příslušná 
fakulta má prokazatelný zájem na jejich jmenování, je možné udělit výjimku. Také minimální 
doba pedagogického působení je nutnou podmínkou pro jmenování. S případnou výjimkou 
musí souhlasit vědecká rada fakulty. 

 

Vysvětlivky:  
ad  1) 

1. Pro zařazení publikace do kategorie vědecký článek bez IF platí oficiální seznam ČZU  
v Praze, který byl vytvořen ze souboru respektovaných vědeckých časopisů (např. 
Zemědělská ekonomika, Lesnictví atd.). V případě nedostatečného rozsahu tohoto 
seznamu posoudí zařazení předloženého separátu proděkan a prorektor pro vědecko-
výzkumnou činnost. 

2. U vědeckých knižních publikací s více autory se započítává podíl autora na celkovém 
rozsahu publikace. 

3. Monografie - pro tento účel se za monografii považuje knižní publikace, zpracovávající 
určitý vědní problém v hloubce, rozsahu a významu převyšujícím možnosti článku. 
Podstatným rysem je originalita významných částí, které přinášejí nové vědecké poznatky. 
Monografií se nerozumí (byť kvalitní) kompilace, učebnice, příručka apod. Nezbytnou 
podmínkou je posouzení lektorem. 

ad 3) 

1. Přednáška na zahraniční univerzitě ve světovém jazyce – zde je možno také započítat 
přednášky uskutečněné v rámci programu Erasmus/Socrates s tím, že jeden pobyt = 
jedna přednáška. 

ad 4) 

1. Externí grant ČR - pouze MZe, MŽP, MŠMT ČR (včetně FR VŠ), GA ČR, AV ČR - započítat 
pouze podíl účasti - určí řešitel. 

 
Poznámka: 
Všechny publikace se započítávají takto (týká se vědeckých a odborných článků): 
první autor  - 100 %; druhý autor - 100 %; třetí autor -  40 %; čtvrtý autor - 20 %; další po 10 %. 


