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………………………………………………….. 
jméno a příjmení žadatele 

 

 
Typ aktivity 

Kvantif. 
koeficient 

Posledních 15 let
I
 Celoživotně 

 Počet Body Počet Body 

1. Prestižní publikace a realizace     

1. Odborná kniha
1
 zahraniční 20     

2. Kapitola v odborné knize
1
 zahraniční 6     

3. Odborná kniha
1
 tuzemská 12     

4. Kapitola v odborné knize
1
 tuzemská 4     

5. Původní recenzovaný článek kategorie Jimp
1
 

– časopis v době vydání článku zařazen v 
I. decilu normovaného oborového pořadí 

60     

6. Původní recenzovaný článek kategorie Jimp
1
 

– časopis v době vydání článku zařazen v 
I. kvartilu normovaného oborového pořadí 
(články uvedené v 1.5 se již nezapočítávají) 

40     

7. Původní recenzovaný článek kategorie Jimp
1
 

– časopis v době vydání článku zařazen v 
II. kvartilu normovaného oborového pořadí 

30     

8. Původní recenzovaný článek kategorie Jimp
1
 

– časopis v době vydání článku zařazen ve 
III. kvartilu normovaného oborového pořadí  

20     

9. Původní recenzovaný článek kategorie Jimp
1
 

– časopis v době vydání článku zařazen ve 
IV. kvartilu normovaného oborového pořadí 

15     

10. Původní recenzovaný článek kategorie Jsc
1
 6     

11. Stať ve sborníku D
1
 v databázi SCOPUS 

nebo WoS Conference Proceedings Citation 
Index, který má přidělený kód ISBN nebo 
ISSN, případně oba tyto kódy 

5     

12. Patent
1
 mezinárodní/ČR 30/20     

13. Realizované dílo většího rozsahu 
zahraničí/ČR 

10/5     

14. Průmyslem potvrzené použití – zahraničí/ČR 5–10/ 
2–5

II
 

    

Prestižní publikace a realizace celkem:      

Minimální požadavek (doc./prof.):               30/50  48/80 

 
1
 Viz „Definice druhů výsledků – Samostatná příloha č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací 

a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 
č. 107“. 
 
Pozn. 1a: U publikací, patentů a realizací s větším počtem autorů se bodové hodnocení redukuje tak, aby 
odpovídalo skutečnému autorskému podílu uchazeče. 
Pozn. 1b: Pro habilitační řízení je nutno dosáhnout nenulové položky alespoň v jednom z kritérií 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8 a 1.9. Pro jmenovací řízení je nutno dosáhnout nenulové položky alespoň v jednom z kritérií 1.5, 1.6, 
1.7, 1.8, přičemž celkový počet výstupů kategorie Jimp, na kterých se uchazeč podílel, musí být alespoň 2. 

 
Kritéria 

pro habilitační řízení, resp. jmenování profesorem 
na Dopravní fakultě Jana Pernera 
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Typ aktivity 

Kvantif. 
koeficient 

Posledních 15 let Celoživotně 

 Počet Body Počet Body 

2. Ohlasy prací     

1. Citace
2
 v databázi Web of Science/Scopus 

(bez autocitací autora i spoluautorů, v 
databázi musí být článek, ve kterém je 
obsažena citace, i citovaný článek) 

5     

2. Ostatní doložené citace zahraniční/ČR (mimo 
bakalářské a diplomové práce) 

1/0,5     

3. Uvedení realizovaného díla většího rozsahu 
v odborné publikaci – zahraniční/ČR 

4/2     

4. Ohlasy (reference) zahraniční/ČR na 
realizované dílo většího rozsahu 

4/2     

5. Smlouva k užití patentu, ohlas na použití 
užitného nebo průmyslového vzoru, 
prototypu, funkčního vzorku, poloprovozu, 
ověřené technologie, promítnutých výsledků, 
metodik a postupů, softwaru, výzkumné 
zprávy

1
 – zahraniční/ČR 

4/2     

Ohlasy prací celkem:     

Minimální požadavek (doc./prof.):               15/30  24/48 

 
2
Jde o průnik citací – stejná citace se započítá jen jednou. Autocitace (tj. citace autora i spoluautorů) se 

za citace nepovažují. 

 
Pozn. 2a: U citací a ohlasu prací se bodové hodnocení neredukuje dle autorského podílu uchazeče. 
Pozn. 2b: Pro habilitační řízení je nutno dosáhnout alespoň dvou výsledků v kritériu 2.1. Pro jmenovací 
řízení je nutno dosáhnout alespoň pěti výsledků v kritériu 2.1. 
 

 

 
Typ aktivity 

Kvantif. 
koeficient 

Posledních 15 let Celoživotně 

 Počet Body Počet Body 

3. Pedagogická činnost     

1. Přednášení v řádném studiu – min. 
2hod./týd./sem. (násobeno počtem semestrů) 

1,5     

2. Pravidelná cvičení/semináře – min. 
4hod./týd./sem. (násobeno počtem semestrů) 

1     

3. Garant studijního programu/oboru resp. 
specializace 

4/2     

4. Zavedení nového předmětu 4     

5. Vysokoškolská učebnice 6     

6. Vysokoškolské skriptum/opora 4/2     

7. Jiná didaktická pomůcka, výukový film, 
výukový software apod. 

2–4
 II

     

8. Překlad učebnice 3     

9. Rozvojový projekt – FRVŠ, MŠMT, EU 
(řešitel) 

4     

10. Rozvojový projekt – FRVŠ, MŠMT, EU (člen 
řešitelského týmu) 

1     

Pedagogická činnost celkem:     

Minimální požadavek (doc./prof.):               15/25  24/40 

 
Pozn. 3a: U výsledků 3.5, 3.6 3.7 a 3.8 s větším počtem autorů se bodové hodnocení redukuje tak, 
aby odpovídalo skutečnému autorskému podílu uchazeče. 
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Typ aktivity 

Kvantif. 
koeficient 

Posledních 15 let Celoživotně 

 Počet Body Počet Body 

4. Vědecká výchova      

1. Školitel
3
 – úspěšný doktorand 8     

2. Školitel
3
 – vedení doktoranda před/po státní 

zkoušce  
2/4     

3. Školitel specialista
3
 – úspěšný doktorand  3     

4. Školitel specialista
3
 – doktorand před/po 

státní zkoušce 
1/2     

5. Vedení oceněné studentské práce  2     

6. Vedení stážisty – se závěrečnou prací  1     

7. Člen oborové rady, vědecké komise apod.  1     

Vědecká výchova:      

Minimální požadavek (doc./prof.):               7/20  12/32  
3
Konkrétní doktorand se započítává jen jednou. 

 
Pozn. 4a: Pro jmenovací řízení je nutno dosáhnout dvou úspěšně obhájených doktorandů v kritériu 4.1. 

 
 

 
Typ aktivity 

Kvantif. 
koeficient 

Posledních 15 let Celoživotně 

 Počet Body Počet Body 

5. Tvůrčí, aplikační a projektová činnost, ostatní 
publikace 

     

1. Řešitel/spoluřešitel zahraničního grantu 
(ERC, H2020, …) 

15     

2. Řešitel/spoluřešitel tuzemského grantu 
(GAČR, TAČR, resortní granty, …) 

10     

3. Člen řešitelského týmu zahraničního grantu 4     

4. Člen řešitelského týmu tuzemského grantu 3     

5. Užitný nebo průmyslový vzor
1
, prototyp

1
, 

funkční vzorek
1
, poloprovoz

1
, ověřená 

technologie
1
, promítnuté výsledky

1
, metodiky 

a postupy
1
, software

1
, výzkumná zpráva

1
 

4     

6. Řešitel/člen řešitelského týmu smluvního 
výzkumu (nad 50 tis Kč bez DPH) 

3/1     

7. Výzkumná stáž v zahraničí (min. 1 měsíc) 3     

8. Článek v recenzovaném odborném časopise 
mimo světové databáze (Jost; mimo aktivitu 1. 
Prestižní publikace a realizace) 

2      

9. Příspěvek na konferenci zahraniční/ČR 
(mimo aktivitu 1. Prestižní publikace a 
realizace) 

1/0,5     

10. Jiná aktivita 1–4
 II

     

Tvůrčí, aplikační a projektová činnost celkem:      

Minimální požadavek (doc./prof.):               12/24  20/38  
1
 Viz „Definice druhů výsledků – Samostatná příloha č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací 

a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací schválené usnesením vlády dne 8. února 2017 
č. 107“. 
 
Pozn. 5a: U výsledků 5.5, 5.8 a 5.9 s větším počtem autorů se bodové hodnocení redukuje tak, 
aby odpovídalo skutečnému autorskému podílu uchazeče. 
Pozn. 5b: Pro habilitační řízení je nutno dosáhnout nenulové položky alespoň v jednom z kritérií 5.1, 5.2, 
5.3, 5.4. Pro jmenovací řízení je nutno dosáhnout nenulové položky alespoň v jednom z kritérií 5.1, 5.2. 
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6. Uznání vědeckou komunitou    Počet Body Počet Body 

1. Vyzvaná přednáška na mezinárodní/národní 
konferenci  

3/1     

2. Vyzvaná přednáška na jiné VŠ – 
zahraniční/ČR 

2/1     

3. Přednáškový pobyt na zahraniční VŠ – 
dlouhodobý (delší než 3 měsíce/  
1–3 měsíce/kratší než 1 měsíc) 

10/5/2     

4. Mezinárodní vědecká resp. odborná 
organizace (předseda/člen výboru/člen)  

10/5/3     

5. Česká vědecká resp. odborná organizace 
(předseda/člen výboru/člen)  

3/2/1     

6. Vědecká rada univerzity, fakulty či výzkumné 
instituce 

3     

7. Zahraniční/česká redakční, technická rada  2/1     

8. Vědecký výbor konference zahraniční/ČR 2/1     

9. Habilitační a jmenovací komise 
(předseda/člen) 

3/2     

10. Komise pro obhajobu CSc., Dr., Ph.D. 
(předseda/člen) 

2/1     

11. Oponentský posudek (CSc., Dr., Ph.D., doc.)  2     

12. Posudek monografie, posudek článku Jimp, 
resp. Jsc 

2     

13. Posudek učebnice, odborného článku typu 
Jost, konferenčního příspěvku  

1     

14. Posudek zahraničního/národního vědeckého 
projektu 

3/2     

15. Znalecký posudek  2     

16. Jiné aktivity, ocenění 1–4
 II

     

Uznání vědeckou komunitou celkem:     

Minimální požadavek (doc./prof.):               10/25  16/40 

 
Pozn. 6a: U výsledku 6.15 s větším počtem autorů se bodové hodnocení redukuje tak, aby odpovídalo 
skutečnému autorskému podílu uchazeče.  
Pozn. 6b: V kritériích 6.4–6.6 se body přidělují za funkční období. 
 
Pozn. I: Výsledky za posledních 15 let, přičemž těžiště dosažených výsledků náleží do období od obhájení 
předchozího kvalifikačního stupně (tj. do období od ukončení disertační práce v případě habilitačního řízení, 
resp. do období od ukončení habilitačního řízení v případě řízení pro jmenování profesorem). 
 
Pozn. II: V případě bodového rozmezí navrhuje počet bodů uchazeč, verifikuje habilitační/jmenovací komise. 

 
 
 
Podpis uchazeče:         Datum: 
 
 
 
 
Podpis proděkana pro vědecko-výzkumnou činnost:    Datum: 
 
 
 
 
 
Předseda habilitační komise/komise pro řízení ke jmenování profesorem: Datum: 


