
 

JMENOVÁNÍ PROFESOREM - PLATNOST OD 1. 3. 2021 

Jméno, příjmení, titul:__________________________________ 

 

Dotazník pro řízení ke jmenování profesorem - LF MU  
Dotazník vycházející ze směrnice MU č. 7/2017 - Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem  

na Masarykově univerzitě. Vyplněný a podepsaný dotazník je nezbytnou součástí oficiálních podkladů 

dodaných uchazečem k zahájení jmenovacího řízení.  

 

DOPORUČENÉ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY 
Souhrnná tabulka – uchazeč vyplní sloupce „Dosažený počet/hodnota“ a „% doporučené hodnoty LF MU“. 

 

POLOŽKA 
Dosažený počet 

nebo hodnota 

%  

doporučené 

hodnoty LF MU 

LF MU: 

doporučeno 

Pravidelná výuka na LF, resp. pro jiné uchazeče než 

nositele titulu MUDr. a MDDr. na VŠ (min. 6 let), 

z toho alespoň 3 roky po habilitaci v oboru, v němž 

uchazeč žádá o jmenovací řízení1 

  3+3 

Ph.D. práce (vedené/dokončené) pouze jako školitel, 

nebo mezioborový konzultant  
  3/2 

Recenzované učebnice/kapitoly/učební texty, 

pomůcky2 
  3 

Projekty výzkumu a vývoje, jejichž byl či je uchazeč 

řešitelem nebo spoluřešitelem deklarovaným v 

grantové přihlášce3 

  2 

Recenzované odborné publikace celkem4 **   30** 

Recenzované odborné publikace: první nebo 

korespondenční autor4 ** 
  15** 

Autorství/spoluautorství odborných publikace 

v časopisech s IF4 ** 
  12** 

Recenzované odborné publikace v časopisech s IF: 

první nebo korespondenční autor4 ** 
  6** 

Recenzované odborné publikace v časopisech nad 

mediánem IF dané kategorie dle WOS: první nebo 

korespondenční autor4 

  3 

Celkový počet citací dle WOS5 

(bez autocitací) 
  

100/70/30 

dle oboru6 

Počet citací dle WOS: první nebo korespondenční 

autor5 (bez autocitací)   15 

Celkový počet citací (bez autocitací)   

H-index (Hirschův index) dle WOS  

Způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání 

U vybraných oborů7 je nezbytné doložit způsobilost 

uchazeče k samostatnému výkonu zdravotnického 

povolání (např. atestaci) 

ANO/NE 

 

 

Legenda k tabulce 
1 Uchazeči doloží potvrzení zaměstnavatele o délce a průběhu pedagogické praxe na LF, resp. pro jiné uchazeče než nositele titulu 

MUDr. a MDDr. na VŠ, z toho alespoň 3 roky po habilitaci v oboru, v němž uchazeč žádá o jmenovací řízení nebo ekvivalentní 

doklad osvědčující případnou pedagogickou praxi na zahraniční vysoké škole. 
2 Požadovaný počet (celkem 3) recenzovaných učebnic/kapitol/učebních textů/pomůcek. Charakter díla musí odpovídat výukové 

pomůcce či výukovému textu (v tištěné i elektronické formě), předkládaná díla musí být veřejně dostupná okruhu studentů (např. 

interní výuková platforma pro studenty, veřejný výukový portál) a recenzovaná. Uchazeč doloží vazbu výukového textu či pomůcky 

na konkrétní předmět vyučovaný v akreditovaných pregraduálních či postgraduálních programech, není-li tato jednoznačná vazba, 

stanoví okruh studentů, kteří text nebo učební pomůcku využívají. 
3 Pouze projekty výzkumu a vývoje grantových agentur na celonárodní úrovni (tj. IGA, AZV, GAČR, TAČR, Výzkumné záměry 

MŠMT atd.) nebo mezinárodní výzkumné granty (tj. H2020, ERC atd.), tedy nikoli projekty podpory a inovace výuky a projekty 

interních grantových agentur vysokých škol, nemocnic, podniků. 
4 Pouze publikace, kde je uchazeč uveden přímo v kolektivu autorů  [položka i) Annex No. 5]. Nepočítají se publikace, kde je jméno 

uchazeče uvedeno v poděkování či pouze mezi spolupracujícími osobami, centry (zejména u multicentrických klinických studií, např. 

jako osoba podílející se na náborech pacientů apod.). V seznamu nelze vykázat práce, které již byly vykázány u pedagogické činnosti 

(Annex No. 4).  

 

https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM07-17/Smernice_MU_c.7_2017_-_Habilitacni_rizeni_a_rizeni_ke_jmenovani_profesorem__ucinna_od_1.1.2021_.pdf
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Recenzované odborné články v odborném periodiku (časopise) se podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů 

účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 č. 107 člení na: 

• Jimp – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science (dále 

„WoS“) s příznakem „Article“, „Review“, nebo „Letter“; 

• JSC – původní/přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS s příznakem 

„Article“, „Review“, nebo „Letter; 

• Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do žádné z výše uvedených 

skupin. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik se nepoužije. Rozhodující je, zda recenzovaný odborný článek 

splňuje obecné požadavky na tento druh výsledku a prošel řádně procesem recenzního řízení. 

**Pokud uchazeč doloží původní prvoautorskou  práci spadající impakt faktorem do prvního kvartilu (Q1) daného oboru v roce vyjití 

publikace, pak se celkový počet požadovaných publikací mění následovně: celkem 20 publikací z toho 10 první či korespondenční 

autor a počty v kritériích: 

„Autorství/spoluautorství publikací v časopisech s IF“ se mění na 10, „Publikace v časopisech s IF: první nebo korespondenční 

autor“ se mění na 5.  
5 Počet citací článků podle WOS (Core Collection). Počítají se pouze články zahrnuté ve WOS Core Collection a jejich citace. 
6 Specifikace oborů v řízení ke jmenování profesorem (Počet citací dle WOS celkem dle oboru: Teoretické = 100, Klinické – 

nechirurgické = 70, Klinické – chirurgické a stomatologické = 30): 

 

TEORETICKÉ (100) 
KLINICKÉ – 

NECHIRURGICKÉ (70) 

KLINICKÉ – CHIRURGICKÉ A 

STOMATOLOGICKÉ (30) 

Anatomie, histologie a 

embryologie 
Dermatovenerologie 

Anesteziologie, intenzivní medicína a 

algeziologie 

Lékařská biologie Neurologie Gynekologie a porodnictví 

Lékařská farmakologie* Onkologie Chirurgie 

Lékařská fyziologie Patologie Oftalmologie 

Lékařská chemie a biochemie Pediatrie Otorinolaryngologie 

Lékařská imunologie* Psychiatrie Stomatologie 

Lékařská mikrobiologie* Radiologie  

Neurovědy Vnitřní lékařství  

Patologická fyziologie   

   

*pouze v případech hodných zřetele v souvislosti s uchazečovým zaměřením lze posoudit jako klinický 

nechirurgický obor 
 

7 Není-li dále stanoveno jinak, je požadováno dosažení způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání (zpravidla 

atestace) v daném oboru. Výjimky z tohoto pravidla jsou možné v těchto případech:  

a) V oborech Anatomie, histologie a embryologie, Patologická fyziologie, Lékařská biologie, Lékařská chemie a biochemie, 

Lékařská farmakologie, Lékařská fyziologie, Neurovědy není dosažení způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického 

povolání požadováno.  

b) V oborech Lékařská mikrobiologie, Lékařská imunologie, Onkologie, Radiologie, Psychiatrie nemusí dosažení způsobilosti k 

samostatnému výkonu zdravotnického povolání dokládat uchazeči s přírodovědným nebo nelékařským zdravotnickým 

vzděláním, pokud pro ně v daném oboru není objektivně možné získat způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického 

povolání.  

c) V případě uchazeče v klinickém oboru bez lékařského vzdělání je možná děkanská výjimka z daného požadavku. V případě 

aplikace některé z výjimek dle bodu b) až c) musí být habilitace uchazeče podpořena doklady o uznání vědeckou komunitou 

daného oboru v ČR i v zahraničí. 

 

 

Žadatel je plně odpovědný za správné a ve stanovených databázích doložitelné údaje své publikační 

činnosti a citovanosti dle kritérií tohoto Dotazníku. 

 
 

Datum:                                                            Podpis: 
 

 

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=29415

