
Orientační požadavky 

pro habilitace docentů a jmenovací řízení profesorů 

na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci 
platnost od 16. 4. 2015 

       
Pracoviště:                                                        Uchazeč: 

   
                                                                              Podpis : 

   
    1.     Prestižní publikace, významné aplikované výsledky výzkumné činnosti a jejich ohlasy 

 Typ aktivity koeficient počet body 

Monografie 
1)

 30 0,00 0,00 

Článek v impaktovaném časopise zařazený do světově uznávané databáze 
2)

 15 0,00 0,00 

Článek v recenzovaném časopise zařazený do světově uznávané databáze
 3)

 10 0,00 0,00 

Článek v mezinárodním recenzovaném časopise  5 0,00 0,00 

Udělený patent v zahraničí 30 0,00 0,00 

Udělený patent v ČR 15 0,00 0,00 

Licence v ČR/SR nebo v zahraničí 10/20 0,00 0,00 

Významné realizované technické dílo (např. na základě smlouvy, ověřená technologie, 
prototyp, aj. ) 

5-15 0,00 0,00 

Kladná citace článku v časopise jiným autorem podle mezinárodní databáze 
4)

, citace patentu 
jiným tvůrcem v patentovém dokumentu 5 0,00 0,00 

požadavek:     profesor    75   
0,00 

                         docent       30   

    2.     Další publikace a výsledky aplikovaného výzkumu 
Typ aktivity koeficient počet body 

Příspěvek ve sborníku konference v databázi WoS a Scopus 
5)

 5 0,00 0,00 

Článek v českém recenzovaném časopise  3 0,00 0,00 

Příspěvek ve sborníku národního nebo mezinárodního kongresu, sympozia, vědecké 
konference  

1 0,00 0,00 

Potvrzené realizované technické dílo menšího rozsahu 2-5 0,00 0,00 

Udělený užitný vzor 5 0,00 0,00 

Kladná citace článku na konferenci jiným autorem podle mezinárodní databáze 
4)

 2 0,00 0,00 

Kladná citace jiným autorem v publikacích - ostatní  1 0,00 0,00 

Kladný ohlas na realizaci významného technického díla v odborných publikacích 2 0,00 0,00 

požadavek       profesor 50   
0,00 

                         docent 30   

    
3.  Pedagogické aktivity 

   Typ aktivity koeficient počet body 

Úspěšný doktorand 15 0,00 0,00 

Vysokoškolská učebnice 10 0,00 0,00 

Pedagogická praxe více než 5let 8 0,00 0,00 

Pedagogická praxe 3 – 5 let 5 0,00 0,00 

Pedagogická činnost na zahraniční VŠ 6 0,00 0,00 

Pedagogická činnost na jiné VŠ v ČR (SR) 3 0,00 0,00 

Vysokoškolské skriptum  5 0,00 0,00 

Řešitel (spoluřešitel) vzdělávacího nebo rozvojového projektu  6 0,00 0,00 

Garant studijního programu nebo oboru  5 0,00 0,00 

Zavedení nového předmětu  5 0,00 0,00 



Vedení zahraničního stážisty se závěrečnou prací 3 0,00 0,00 

Členství v oborové radě DSP 2 0,00 0,00 

Didaktická pomůcka (výukový film, video, výukový software, funkční model, knižní pomůcka) 1 0,00 0,00 

požadavek       profesor 55   
0,00 

                         docent 35   

Orientační požadavky jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních a jmenovacích profesorských řízení. Rozhodující při 
hodnocení uchazečů jsou stanoviska habilitační komise, resp. komise pro jmenování profesorů, a vědecké rady Fakulty strojní. 
Předpoklady pro pedagogickou činnost posuzuje habilitační komise celoživotní pedagogickou aktivitou a zejména úrovní habilitační 
přednášky uchazeče. 
Legislativní rámec habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě strojní (dále „FS“) Technické univerzity v Liberci (dále 
jen „TUL“) je dán zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“). 

 

4.     Tvůrčí a řídící činnost, mobilita   
typ aktivity koeficient počet body 

Oceněný projekt v mezinárodní soutěži 15 0 0 

Oceněný projekt v české soutěži 10 0 0 

Řešitel (spoluřešitel) zahraničního VaV grantu 15 0 0 

Řešitel (spoluřešitel) VaV grantu ČR 10 0 0 

Vedoucí výzkumného nebo projektového týmu 3 0 0 

Krátkodobé studijní pobyty, stáže a pracovní pobyty v zahraničí 
6)

 0,5 0 0 

Dlouhodobé studijní pobyty, stáže a pracovní pobyty v zahraničí 
7)

 4 0 0 

Členství v organizačním výboru mezinárodní konference  2 0 0 

Členství v organizačním výboru národní konference 1 0 0 

požadavek:     profesor        50   
0 

                         docent                      25 

    5.     Uznání vědeckou komunitou 

   typ aktivity koeficient počet body 

Členství ve výboru / komisi světové nebo evropské vědecké společnosti 10 0 0 

Členství ve výboru / komisi vědecké společnosti (ČR, SR) 5 0 0 

Členství ve výboru odborné / profesní společnosti 3 0 0 

Vyzvaná přednáška na zahraniční konferenci 6 0 0 

Vyzvaná přednáška na mezinárodní konferenci v ČR, SR 3 0 0 

Členství v redakční radě zahraničního časopisu  6 0 0 

Členství v redakční radě česko - slovenského časopisu 4 0 0 

Členství v programovém výboru zahraniční konference 6 0 0 

Členství v programovém výboru mezinárodní konference  2 0 0 

Členství v grantových komisích, radách výzkumných programů 3 0 0 

Členství ve vědecké radě  3 0 0 

Výkon akademické funkce 1 0 0 

Členství v komisi pro habilitační nebo profesorské řízení 3 0 0 

Členství v komisi pro obhajobu disertační práce 2 0 0 

Oponentní posudek habilitační nebo disertační práce 4 0 0 

Posudek zahraniční publikace (kniha, skripta) 4 0 0 

Posudek domácí publikace (kniha, skripta) 1 0 0 

Znalecký posudek technického díla (pro soudní příp. správní řízení) 2 0 0 

Lektorský posudek článku v mezinárodním časopise 1 0 0 

požadavek:      profesor        35   
0 

                          docent                      5 

  

Součet aktivit 1 až 5 celkem: Minimální požadavek celkem: profesor 350   
0,00 

                                                                                                      docent                                                          150 

    



Poznámky: 

   
1)
 knižní publikace cíleně zaměřená na vědecký problém, která hloubkou, rozsahem a významem převyšuje možnosti článku. Podstatným 

rysem je originalita částí, které přinášejí nové vědecké poznatky 

2)
  databáze WoS (časopis s příznakem Article, Review, Letter) 

3)
  databáze Scopus  (časopis s příznakem Article, Review, Letter - typ zdroje Journal) 

4) 
databáze Science Citation Index (SCI) nebo databáze Scopus, autocitace se nezapočítávají 

5)
 v databázi Conference Proceedings Citation index (WoS), v databázi Scopus také příspěvky v časopise s význaky Book Series, příp. 

Conference Proceedings 

6) 
započítává se pobyt celých týdnů 

   7)
 započítává se pobyt celých měsíců 

   

    • Při spoluautorství se příslušný koeficient rozdělí podle procentního zastoupení autora. 

• Doporučuje se požadovat pedagogické působení v oboru habilitace nebo profesorského řízení po dobu 2 let. 

• Pro jmenování profesorem jsou nutné citace v publikacích jiných autorů (autocitace se nezapočítávají)  

• Doporučuje se, aby uchazeči o jmenování profesorem měli zpravidla více než jednoho úspěšného doktoranda a doporučuje se vydaná 
monografie nebo udělený patent v zahraničí.  

• Člen řešitelského týmu není spoluřešitelem 

     


