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PŘÍKAZ REKTORA  

č. 12/2017 

Doporučená hlediska hodnocení a kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování 

profesorem na ČVUT 

 
 
 

 
(1)  Tímto příkazem se v souladu s platným Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „Řád“)1 vydávají opatřením 

rektora Doporučená hlediska hodnocení a kritéria pro habilitační řízení na ČVUT (dále jen 

„řízení“). 

 

(2)  Kvantifikovaná kritéria jsou pomocným podkladem pro habilitačních řízení; rozhodující 

hodnocení uchazeče provádí příslušná habilitační komise a vědecká, příp. umělecká rada 

fakulty, popř. i Vědecká rada ČVUT. 

 

(3)  Kvantifikovaná kritéria  

 

A) U každého díla se započte bodové ohodnocení v tabulce kvantifikovaných kritérií 

(Příloha č. 1/č. 2) podle jeho významu až do maximálního počtu bodů uvedených pro 

položku.  

 

B) V případě, že některé práce jsou dílem autorských kolektivů, redukuje se bodové 

hodnocení příslušně podle podílu uchazeče. Pokud není podíl uchazeče doložen 

písemným prohlášením všech spoluautorů, předpokládá se stejný podíl všech 

spoluautorů. Uvedená redukce bodů se netýká ohlasu prací.  

 

C) Každý tvůrčí 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.  

 

D) Minimálním požadavkem na vysokoškolskou pedagogickou praxi docenta/profesora 

jsou 2 roky/3 roky působení v oboru habilitace/jmenování. Ve výjimečných případech 

může rektor uvedený požadavek zmírnit.  

 

E) 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.  

                                                 
1 čl. 5 Řádu ve spojení s čl. 1 odst. 3 písm. c) Řádu a čl. 15 Řádu ve spojení s čl. 10 odst. 3 písm. c) Řádu. 
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(4)  Komise se vyjádří k publikacím uchazeče, o nichž je známo, že vyšly v periodiku, vydavatelství 

nebo nakladatelství uvedeném na Beallově seznamu2. Toto vyjádření je povinnou součástí 

zápisu z jednání komise, ledaže komise uvede, že jí není taková publikace známa.  

 

(5)  Pokud získá návrh na habilitaci/jmenování většinu hlasů členů komise, připraví komise kromě 

zápisu a minimálních požadavků i stručnou charakteristiku docenta/profesora (dle Přílohy 

č. 3/č. 4 Řádu). Tato charakteristika je v případě úspěšného řízení ČVUT zveřejněna.  

 

(6)  Pro řízení zahájená po 28. únoru 2017 se použijí kvantifikovaná kritéria dle Přílohy č. 1/č. 2 

tohoto předpisu; pro řízení zahájená dříve se použijí kvantifikovaná kritéria platná v okamžiku 

zahájení řízení. 

 

(7)  Tento Řád byl souhlasně projednán3 Vědeckou radou ČVUT dne 27. června 2017. 

 

(8)  Tento příkaz nabývá účinnosti 15. listopadu 2017. 

 

 

Příloha č.1 - Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze pro habilitační řízení  

Příloha č. 2 - Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze pro jmenovací řízení  

Příloha č. 3 - Stručná charakteristika uchazeče k habilitačnímu řízení  

Příloha č. 4 - Stručná charakteristika uchazeče ke jmenovacímu řízení  

 

 

 

 

 

 

 

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng. 

rektor 

 

                                                 
2 seznam predátorských časopisů knihovníka Jeffreyho Bealla z Univerzity Colorado Denver 
3 čl. 5 a čl. 15 Řádu 


