Schváleno usnesením č. V/7 VR 1. LF UK ze dne 29. 11. 2016

Doporučená minimální kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy
Řízení lze zahájit:
• po předchozím získání vědecké hodnosti CSc., Ph.D., DrSc., případně ekvivalentní vědecké
hodnosti. Případná výjimka z tohoto pravidla musí být řádně zdůvodněna
• po dosažení nejvyšší specializace v oboru, tzn. uchazeč o řízení pro obor klinickýnechirurgický a klinický-chirurgický doloží získání příslušných specializačních zkoušek pro
daný obor
• habilitační řízení nejdříve 6 let po úspěšném zakončení magisterského studijního programu a
nejméně 3 roky po obhájení titulu Ph.D. s individuálním přihlédnutím k profilu uchazeče
• řízení ke jmenování profesorem nejdříve 2 roky po jmenování docentem
• dosavadní akademická dráha uchazeče by měla zahrnovat dlouhodobější odbornou zahraniční
zkušenost. V odůvodněných případech může být nahrazena relevantní zkušeností u
neakademického zaměstnavatele v ČR
• uchazeč byl vyzvaným účastníkem odborné akce s mezinárodní účastí, v případě habilitačního
řízení alespoň na 1 akci, u řízení ke jmenování profesorem alespoň na 5 akcích
• uchazeč o habilitační řízení je účastníkem na vědecko-výzkumných projektech (alespoň
spoluřešitel), uchazeč o řízení ke jmenování profesorem vede vědecko-výzkumné projekty
Pedagogická činnost
Do pedagogické činnosti uchazeče se započítává výuka na vysoké škole v České republice nebo
v zahraničí. Výkon pedagogické činnosti se požaduje v plném rozsahu (bakalářské, magisterské,
doktorandské studium) oboru.
habilitační řízení:
• kontinuální pedagogická činnost během posledních nejméně tří let nebo
• souhrnná tříletá pedagogická činnost v době posledních pěti let - u uchazečů, kteří absolvovali
rodičovskou dovolenou, dlouhodobou zahraniční stáž, či přerušili výuku z jiných důvodů
hodných zřetele;
• roční hodinové objemy výuky a předměty, jejichž výuku uchazeč zajišťuje, se posuzují
s ohledem na rozsah výuky v daném oboru
• uchazeč je školitelem alespoň jednoho studenta doktorského studijního programu, za školitele
je v tomto kontextu pokládán také školitel–konzultant, který se prokazatelně podílí na přípravě
doktoranda (musí být doloženo společnými publikacemi)
jmenovací řízení:
• kontinuální pedagogická činnost na vysoké škole v trvání nejméně pěti let nebo
• souhrnná pětiletá pedagogická činnost v době posledních sedmi let - u uchazečů, kteří
absolvovali rodičovskou dovolenou, dlouhodobou zahraniční stáž, či přerušili výuku z jiných
důvodů hodných zřetele;
• roční hodinové objemy výuky a předměty, které uchazeč vyučuje, budou posouzeny
z hlediska, zda uchazeč učí svůj obor (specializaci) v plném rozsahu.
• uchazeč je školitelem doktorandů, z nichž nejméně jeden již absolvoval, za školitele je v
tomto kontextu pokládán také konzultant, který se prokazatelně podílí na přípravě doktoranda
po celou dobu studia (musí být doloženo společnými publikacemi)
Publikační činnost
Podmínkou zahájení řízení je soustavná publikační činnost uchazeče. Za relevantní práce jsou
považovány recenzované texty vědecko-výzkumného charakteru. Pro žádný typ řízení nejsou do počtu
relevantních studií započítávány popularizační publikace, abstrakta, i když jsou publikována
v kvalitních časopisech nebo sbornících, a dopisy redakci.
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Citační ohlas musí být uváděn bez autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů
citující práce vyskytuje jméno uchazeče.
Nelze započítávat publikace, kde autor nefiguruje v seznamu autorů, ale jen jako skupinový autor
(Group Author).
Citace musí být uváděny dle WoS jen z tzv. fulltextů (bez abstrakt a komentářů) s vyloučením
autocitací, z toho první nebo jediný autor. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů
citující práce vyskytuje jméno uchazeče.

Oborově specifické požadavky
Habilitační řízení
Obory

Počet publikací*

Publikace s IF**

První autor***

Citace****

Teoretické

20

12

5

35 dle WoS

Klinické- nechirurgické

20

8

4

25 dle WoS

Klinické-chirurgické

20

6

3

8 dle WoS

Jmenovací řízení
Obory

Počet
publikací*

Publikace
s IF **

První, korespondující
nebo senior autor***

Citace****

Teoretické

40

25

15

100 dle WoS

Klinickénechirurgické

30

15

12

70 dle WoS

Klinickéchirurgické

30

12

9

30 dle WoS

*Publikace mimo IF musí být v časopisech s recenzním řízením, indexovaných v medicínských databázích (Web of Science, PubMed nebo
SCOPUS).
**Minimální hodnota IF by měla činit pro každou z těchto klíčových publikací 0,5. Z těchto klíčových publikací nejméně jedna (habilitační
řízení) resp. nejméně tři (řízení pro jmenování profesorem) musí být původní vědeckou prací obsahující výsledky vlastní výzkumné činnosti
uchazeče (tj. nikoliv přehledný článek, editorial, kasuistika, které lze započítat do celkového počtu publikací).
*** Posouzení záleží na zvyklostech oboru
****Citovanost v mezinárodních multicentrických studiích bude uvažována samostatně.
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