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ČÁST I.
Doporučená hlediska hodnocení a kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na
Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. V souladu s § 71-75 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(dále jen „zákon“) a v souladu s čl. 3, odst. 6 a čl. 8, odst. 5 Řádu habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem Technické univerzity v Liberci (dále jen „Řád TUL“) jsou stanoveny následující
Doporučená hlediska hodnocení a kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na
Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci (dále jen „TUL“).
Článek 2
Kvantifikovaná kritéria
1. Kvantifikovaná kritéria jsou orientačními požadavky pro habilitační řízení ve smyslu čl. 3, odst. 6 a
řízení ke jmenování profesorem ve smyslu čl. 8, odst. 5 Řádu. Rozhodující je hodnocení uchazeče
habilitační komisí, vědeckou radou FT TUL a v případě řízení ke jmenování profesorem hodnotící
komisí, vědeckou radou FT TUL a vědeckou radou TUL.
2. Kvantifikovaná kritéria
a) Každý výsledek nebo jiný počin lze v tabulce uvést pouze 1x; pokud vykazuje znaky více položek,
lze jej vykázat a body ohodnotit právě v jedné z těchto položek.
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b) U každého výsledku nebo jiného počinu se započte bodové ohodnocení v tabulce kvantifikovaných
kritérií (ČÁST II) podle jeho významu. U vybraných položek až do maximálního počtu bodů uvedených
pro položku (ČÁST II).
c) V případě, že některé výsledky nebo jiné počiny jsou dílem autorských kolektivů, redukuje se
bodové hodnocení příslušně podle podílu uchazeče. Pokud není podíl uchazeče doložen písemným
prohlášením všech spoluautorů, započítávají příslušnými procenty bodové hodnoty, a to takto:
uchazeč je v pozici prvního autora – 100 % bodové hodnoty, v pozici druhého autora – 100 %, třetího
autora – 40 %, čtvrtého autora 20 %, pátá a další pozice v autorském kolektivu – 10 %. Uvedená
redukce bodů se netýká ohlasu prací.
d) V případě, že prestižní publikace a realizace je dílem jednoho autora, přičte se 50% bodové
hodnoty práce.
e) Do hodnocení se započítávají pouze prestižní publikace a realizace, které mají vazbu na obor, ve
kterém se žádá o habilitaci (dále jen „obor habilitačního řízení“), nebo obor, ve kterém se řízení ke
jmenování profesorem zahajuje (dále jen „obor jmenování“).
f) Uchazeč musí být u prestižních publikací a realizací v oboru habilitačního řízení nebo oboru
jmenování uveden alespoň 3x (habilitační řízení) nebo 10x (řízení ke jmenování profesorem) jako
první autor.
g) Minimálním požadavkem na vysokoškolskou pedagogickou praxi uchazeče jsou 2 roky působení v
oboru habilitačního řízení v případě habilitačního řízení a 3 roky působení v oboru jmenování v
případě řízení ke jmenování profesorem. Ve výjimečných případech může děkan uvedený požadavek
změnit.
h) V případě řízení ke jmenování profesorem je požadována 1 knižně vydaná monografie, o
minimálním rozsahu 150 s. (7,5 AA, ISBN). Každá další knižní monografie nahrazuje 5 původních
vědeckých prací (článků a statí). Za další monografii se pokládají 3 tematicky související kapitoly o
celkovém rozsahu minimálně 3 AA v kolektivní monografii. Pokud je vědecká monografie vydaná v
mezinárodně uznávaném nakladatelství, nahrazuje 5 vědeckých prací v mezinárodním prostředí.
i) Uchazeč se může dovolat toho, že lhůty pro naplnění kvantifikovaných kritérií neběžely po dobu
jeho mateřské/rodičovské dovolené nebo služby v ozbrojených silách ČR po dobu zahraniční mise.
j) Doporučuje se, aby habilitační práce byla podána v anglickém jazyce.
Článek 3
Písemný návrh habilitační komise a komise
1. Habilitační komise, popř. komise (dále jen „hodnotící komise“) se vyjádří k publikacím uchazeče, o
nichž je známo, že vyšly v periodiku, vydavatelství nebo nakladatelství uvedeném na seznamu
potenciálně
predátorských
časopisů
a
vydavatelů
uveřejněných
na
síti
(https://predatoryjournals.com/journals/ a https://predatoryjournals.com/publishers/). Toto
vyjádření je povinnou součástí zápisu z jednání hodnotící komise, ledaže hodnotící komise uvede, že
jí není taková publikace známa.
2. Habilitační komise se písemně vyjádří k výsledkům anti plagiátorských programů u habilitační práce,
eventuálně jiných prací uchazeče.
3. Pokud se hodnotící komise usnese na návrhu, zda má být uchazeč jmenován docentem (v případě
návrhu habilitační komise) popř. profesorem (v případě návrhu komise), připraví hodnotící komise
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kromě zápisu i hodnocení minimálních požadavků a stručnou charakteristiku uchazeče na jmenování
docentem/profesorem. Tato charakteristika je v případě, že byl uchazeč jmenován
docentem/profesorem zveřejněna.
Článek 4
Závěrečná a přechodná ustanovení
1. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce Fakulty textilní Technické
univerzity v Liberci – webová stránka http://www.ft.tul.cz/uredni-deska/.
2. Pro řízení zahájená před dnem zveřejnění se použijí Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení ke
jmenování profesorem na FT TUL ze dne 15.4.2015.
3. Touto směrnicí se ruší Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FT
TUL ze dne 15.4.2015
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ČÁST II.

Kvantifikovaná kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Uchazeč:

Pracoviště:

Podpis:

ORCID:

SCOPUS:

Research ID:

kategorie/aktivity

ResearchGate:
koef.
(*)

počet

habilitace

prof.

5 let

10
let

5
let

10
let

75

100

100

150

1. Vědecko-výzkumná činnost
1a. Prestižní publikace a realizace
článek v časopise WoS/Scopus

10

příspěvek ve sborníku mezinárodní recenzované 4
vědecké konferenci
zahraniční vědecká nebo tvůrčí monografie

20

vědecká nebo tvůrčí monografie vydaná v ČR

10

kapitola v zahraniční výzkumné monografii

5

kapitola ve výzkumné monografii vydané v ČR

2

udělený patent zahraniční (USA, JP nebo Evropský)

8

udělený patent národní

4

významné inženýrské dílo většího rozsahu

2

zahraniční významné inženýrské dílo většího rozsahu

5

udělený užitný vzor, průmyslový vzor národní

1

významná výzkumná zpráva (pouze odp. řešitel)

1

výsledky promítnuté do právních norem (pouze odp. 1
řešitel)
Prestižní publikace a realizace celkem
Doporučené minimum pro prestižní publikace a
realizace

* koeficient je nutné zohlednit podle spoluautorského podílu – viz. odstavec 2c a 2d Článku 2 této směrnice
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1b. Uznání vědeckou komunitou
citace ve WoS/Scopus

2

realizace patentu mezinárodní (body se přičítají za každý 10
milion Kč přínosu pro TUL)
realizace patentu národní (body se přičítají za každý 5
milion Kč přínosu pro TUL)
redakční rada časopisu WoS/Scopus

9

předseda mezinárodní vědecké konference

9

předseda/člen programového výboru mezinárodní 7/3
vědecké konference
předseda české vědecké konference**

4

předseda/člen programového výboru české vědecké 3/1
konference**
volený člen mezinárodního stálého výboru

4

ocenění prestižních organizací

5

vyzvaná přednáška na mezinárodní vědecké konferenci

4

vyzvaná přednáška na české vědecké konferenci**

2

ohlas na realizaci díla většího rozsahu v odborné 5
publikaci ČR
ohlas na realizaci díla většího rozsahu v zahraniční 10
odborné publikaci
státní ocenění, vyznamenání (Státní řády a medaile, …)

20

Uznání vědeckou komunitou celkem
Doporučené minimum pro uznání vědeckou komunitou
Vědecko-výzkumná činnost celkem
** vědecká konference, která se pravidelně koná pouze na území ČR/SR
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50

75

100

150

2. Pedagogická činnost
přednášení v řád. studiu min. 2 hod/týd. / sem

2

pravidelná cvičení min. 2 hod/týd. /sem

0,5

zavedení nového předmětu v řád. studiu

4

vysokoškolská učebnice***

6

vysokoškolská skripta***

4

středoškolská učebnice***

5

překlad učebnice***

3

výukový film, video, výukový software

1

obhájený doktorand – školitel nebo konzultant

8

aktivní doktorand po SDZ – školitel/konzultant

4/2

vedoucí úspěšně obhájené bakalářské/diplomové práce
(max. 20 bodů)
stážista se závěrečnou prací

1

vedení oceněné studentské práce

1

garantování studijního oboru / akreditace

3

1

mimořádné pedagogické aktivity (kurs Athens, přednáškový 3
pobyt Erasmus, apod.)
jiné výukové odborné knižní publikace, didaktické pomůcky***

3

Pedagogická činnost celkem

0

0

0

0

Doporučené minimum pro pedagogickou činnost

25

40

50

80

***koeficient je nutné zohlednit podle spoluautorského podílu – viz. odstavec 2c Článku 2 této směrnice
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3. Akademická, projektová a organizační činnost
3a. Granty, zahraniční pobyty a tvůrčí činnost
řešitel zahraničního výzkumného grantu (ERC)

50

řešitel zahraničního výzkumného grantu (H2020,..)

20

řešitel českého výzkumného grantu (GAČR, TAČR, MPO,...)

15

spoluřešitel zahraničního výzkumného grantu

12

spoluřešitel českého výzkumného grantu

7

jmenovaný člen řešit. týmu zahraničního výzkumného grantu****

5

jmenovaný člen řešit. týmu českého výzkumného grantu****

3

řešitel vzdělávacího/rozvojového projektu

4

jmenovaný člen řešit. týmu vzdělávacího/rozvojového projektu

2

vedoucí výzkumného týmu/centra na univerzitě

4

výzkumná stáž v zahraničí min. 3 měsíců

4

smluvní výzkum – bod za 50 tis (příjem TUL bez DPH), max. však 10 bodů 1
jiná aktivita

1

Granty, zahraniční pobyty a tvůrčí činnost celkem
**** člen řešitelského týmu s částečným nebo plným úvazkem na grantu a s významným podílem na
výsledcích grantu
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3b. Služba komunitě
předseda/člen mezinárodní vědecké komise

5/3

předseda/člen české vědecké komise (GAČR, TAČR, 3/2
M17+, apod.) †
předseda/člen univerzitní komise (AS, RVH, apod.) †

2/1

předseda/člen komise pro obhajobu PhD

2/1

oponentský posudek PhD/hab.

1/2

funkce vedoucí katedry, ředitel ústavu (počítá se jen 1x)

3

funkce proděkan, děkan, prorektor, rektor (počítá se jen 6
1x)
recenzní posudek pro časopis WoS/Scopus

1

popularizační článek v zahraničním/českém časopise

2/1

popularizační pořad v zahraničních/českých médiích

2/1

uspořádání mezinárodní konference/workshopu

4/2

technický předpis nebo norma

1

jiné aktivity

1

Služba komunitě celkem
Akademická, projektová a organizační činnost celkem
Doporučené minimum pro akademickou, projektovou a
organizační činnost
† za funkční období (hodnotící komise, panely…)
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25

40

50

80

ČÁST III.
Stručná charakteristika uchazeče k habilitačnímu řízení na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci
______________________________________________________________________________________
Uchazeč: ………………………………………………….
1) Vědecko-výzkumná činnost
i) Tři významné původní výsledky tvůrčí činnosti:
ii) H index s vyloučením auto citací:
iii) Počet citací WOS/Scopus, vždy s vyloučením auto citací:
iv) Příklad(y) uplatnění výsledků uchazeče v praxi:
2) Pedagogické činnost
i) Počet doktorandů, pro které byl uchazeč ustanoven školitelem, resp. školitelem specialistou a kteří
úspěšně obhájili disertační práci:
ii) Počet obhájených diplomových/bakalářských prací, které uchazeč vedl:
iii) Počet zavedených nových předmětů do výuky:
iv) Nejvýznamnější počin uchazeče v oblasti výuky:
3) Akademická, projektová a organizační činnost
i) Mobilita (pobyt na zahraničním pracovišti – místo, délka a výsledek pobytu):
ii) Nejvýznamnější grantový projekt, kde byl uchazeč v pozici řešitel či spoluřešitel (max. 3):
iii) Nejvýznamnější uznání komunitou (vč. ocenění v soutěži):
iv) Nejvýznamnější počin služby komunitě:
V Liberci dne:
Habilitační komise:
Předseda:
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Členové:

ČÁST IV.
Stručná charakteristika uchazeče k řízení ke jmenování profesorem na Fakultě textilní Technické univerzity
v Liberci
______________________________________________________________________________________
Uchazeč: ………………………………………………….
1) Vědecko-výzkumná činnost
i) Tři významné původní výsledky tvůrčí činnosti:
ii) H index s vyloučením auto citací:
iii) Počet citací WOS/Scopus, vždy s vyloučením auto citací:
iv) Příklad(y) uplatnění výsledků uchazeče v praxi:
2) Pedagogické činnost
i) Počet doktorandů, pro které byl uchazeč ustanoven školitelem, resp. školitelem specialistou a kteří
úspěšně obhájili disertační práci:
ii) Počet obhájených diplomových/bakalářských prací, které uchazeč vedl:
iii) Počet zavedených nových předmětů do výuky:
iv) Nejvýznamnější počin uchazeče v oblasti výuky:
3) Akademická, projektová a organizační činnost
i) Mobilita (pobyt na zahraničním pracovišti – místo, délka a výsledek pobytu):
ii) Nejvýznamnější grantový projekt, kde byl uchazeč v pozici řešitel či spoluřešitel (max. 3):
iii) Nejvýznamnější uznání komunitou (vč. ocenění v soutěži):
iv) Nejvýznamnější počin služby komunitě:
V Liberci dne:
Hodnotící komise:
Předseda:
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Členové:

