
Orientační minimální kritéria požadavků  
pro habilitační a jmenovací řízení na FI MU 

Habilitační nebo hodnotící komise komplexně posuzuje odborný a 

osobnostní profil uchazeče a předkládá vědecké radě fakulty jasně 

zdůvodněný návrh. Výčet položek v jednotlivých oblastech hodnocení není 
absolutní a slouží habilitační a hodnotící komisi jako podklad pro stanovení 

přiměřených nároků na uchazeče o odpovídající vědecko-pedagogický 

titul. Komise s přihlédnutím ke zvyklostem oboru objasní důvody, které ji 
vedly k jejímu rozhodnutí, a to zejména v případě, že uchazeč nesplňuje 

některá z těchto kritérií. Mírný nedostatek v některé z položek může být 

například kompenzován excelencí v jiných položkách. Naopak splnění 

všech uvedených kritérií nemusí automaticky implikovat kladné stanovisko 
komise. 

  
habilitace 

profesorské 

řízení 

původní výsledky na recenzovaných 

mezinárodních odborných fórech1 
15 40 

- z toho s IF nebo ekvivalentních2 5 15 

počet citací a ohlasů (bez autocitací)3 40 100 

samostatná pedagogická praxe4 3 roky  5 let 

počet úspěšně ukončených doktorandů - 2 

 

1 Tímto pojmem se rozumí publikace v mezinárodních recenzovaných odborných časopisech 

zahrnutých ve světové databázi (DBLP, WOS, SCOPUS apod.), publikace ve sbornících 

mezinárodních odborných konferencí s důvěryhodným recenzním řízením zahrnutých ve 

světové databázi a zároveň zahrnutých v mezinárodních žebříčcích typu CORE, kniha vydaná 

v zahraničí, kapitola v takovéto knize anebo také aplikované výsledky na mezinárodní úrovni 

(zejména zahraniční patent nebo software s prokázaným využitím v jiných zemích). 

2 „Ekvivalentními výsledky“ se rozumí takové výsledky, které jsou v oboru řízení považovány 

za stejně hodnotné jako publikace s IF. Jde o články ve sbornících špičkových konferencí 

(zejména zařazených v kategorii A nebo B v mezinárodních žebříčcích typu CORE) a dále 

výsledky (včetně aplikovaných) s prokazatelně významným dopadem v oboru (s vysokým 

počtem citací/ohlasů). Posouzení, zda se jedná v oboru řízení o „ekvivalentní výsledky“, je na 

odpovědnosti habilitační či jmenovací komise.  

3 Jde zejména o citace evidované ve světové databázi (WOS, SCOPUS, Google Scholar), ale 

také uvedení použití aplikovaného výsledku (zejména software) v cizí publikaci evidované 

ve světové databázi a dále ohlasy v masových médiích nebo například poskytnuté licence 

u patentů. Autocitací se rozumí citace dané práce kterýmkoli z jejích spoluautorů. 

4 Jedná se o soustavné pedagogické působení na vysoké škole formou vedení přednášek, 

cvičení, seminářů, bakalářských a diplomových prací, ale také vedení doktorských studentů 

(u habilitačního řízení v roli konzultanta). 


