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KRITÉRIA PRO ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 

I. VĚDECKO – VÝZKUMNÁ ČINNOST 

NÁZEV VÝSLEDKU Body za 
výsledek 

HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ 
PROFESOREM 

Min. počet 
bodů 

Počet 
bodů 

Min. počet 
bodů 

Počet 
bodů 

1 Původní článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi WoS (Jimp)* 2 8  16  

2 Původní článek v recenzovaném odborném periodiku, který je obsažen v databázi SCOPUS (Jsc)* 1 2    
3 Citace v databázích WoS/SCOPUS (bez autocitací) 0,5 5  10  
4 Monografie (B) 1     
5 Kapitola v knize (C) 0,5     
6 Článek ve sborníku prezentující původní výsledky výzkumu, který je evidován v databázi WoS/SCOPUS (D) 0,5     
7 Patent národní/mezinárodní (P) 2     

8 Ostatní výsledky dle Kategorie II. uvedené v Definici druhů výsledků, Metodiky hodnocení výzkumných 
organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (2017) 0,5     

    Minimální počet bodů za kategorii I. Vědecko – výzkumná činnost 20   40   
 

II. PEDAGOGICKÁ ČINNOST 

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI 

HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ 
PROFESOREM 

Min. 
požadavky 

Skutečnost Min. 
požadavky 

Skutečnost 

1 Pravidelná výuka na VŠ v oboru řízení (roky) 3  5  

2 Doba od obhájení disertační/habilitační práce (roky) 2  4  
3 Autorství/spoluautorství VŠ učebnic/skript 2  4   
4 Školitel úspěšně ukončeného doktoranda -  2  
5 Vedení úspěšně obhájených diplomových prací 5  10  

 



 

III. OSTATNÍ ČINNOST 

CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Body za 
výsledek 

HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ 
PROFESOREM 

Min. počet 
bodů 

Počet 
bodů 

Min. počet 
bodů 

Počet 
bodů 

1 Řešitel/spoluřešitel mezinárodního nebo národního vědeckého grantu externích grantových agentur 5     

2 Člen řešitelského týmu mezinárodního nebo národního vědeckého grantu externích grantových agentur 1     
3 Člen řešitelského týmu ostatních (pedagogických) projektů 0,5     
4 Spolupráce s praxí (HS) - nad 50.tis Kč bez DPH 1     
5 Posudek na habilitační práci 2     
6 Recenzní posudek do časopisu evidovaného v databázi WoS/SCOPUS 1     
7 Členství v redakční radě časopisu evidovaného v databázi WoS/Scopus 1     
8 Členství v oborové radě doktorského studijního programu (v době žádosti o řízení) 1     
 Minimální počet bodů za kategorii III. Ostatní činnost 10  20  

 

* u publikací Jimp, Jsc  pořadí do 3. místa v rámci autorského kolektivu 

Převážná část výsledků vědecko – výzkumné, pedagogické i ostatní činnosti musí být vázána k oboru habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem. 

Výsledky ve vědecko – výzkumné oblasti jsou definovány podle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a 
inovací (ze dne 8. února 2017) https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796 

Při předložení posouzení žádosti o zahájení habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem se předpokládá, že uchazeč vyhovuje ostatním 
náležitostem vyplývajících se zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, jakož i vnitřním předpisům Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 
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