
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 nebo korespondující 

autor** 

Citace**

* 

Teoretické 40 25 15 100 dle 

WoS 

Klinické-

nechirurgické 

30 15 12 70 dle 

WoS 

Klinické-chirurgické 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). 

***Citovanost v mezinárodních multicentrických studiích bude uvažována samostatně.

Současná kritéria na UK



„Upgrade“ dvou parametrů:

1. Autorský publikační výkon a 2. Citační ohlasy

-zvlášť teoretické a klinické-nechirurgické obory

-zvlášť chirurgické a stomatologické obory

Další původně zvažované parametry (grantová činnost, zahraniční zkušenost, H-

index) se do těchto dvou klíčových parametrů nepřímo promítají

Doplňková kritéria pro HŘ a JŘ na LF1 (nad rámec kritérií UK)



=uchazeč musí být autorem minimálně jedné původní full-textové autorské publikace v Q1, 

nebo minimálně dvou původních full-textovaných autorských publikací v Q2

Započítávají se pouze full-textové rukopisy dokladující výsledky vlastní tvůrčí činnosti, tedy nikoli 

publikace typu review, letter, editorial, commentary apod. (Po zvážení lze uznat publikaci typu 

brief report, pokud obsahuje výsledky vlastní vědecké práce a pokud byla publikace přijata do 

kvalitního periodika)

Autorská publikace= uchazeč v pozici první, korespondenční či seniorní autor

V případě sdíleného autorství se započítává příslušný díl (tj. 1/2, 1/3,….)

Pro habilitační a jmenovací řízení musí být publikace přijatá/é do tisku v období po obhajobě 

titulu PhD, resp. po obhajobě titulu docent.

Publikační výkon: teoretické a klinické-nechirurgické obory



Habilitační řízení:

-minimálně jedna full-textová autorská publikace nad medián oboru (tj. Q1 – Q2) od doby 

obhajoby PhD

Jmenovací řízení:

-minimálně jedna full-textová autorská publikace nad medián oboru (tj. Q1 – Q2) od doby 

obhajoby habilitace

Publikační výkon: chirurgické a stomatologické obory



Citační ohlasy

Habilitační řízení:

-Teoretické / klinické nechirurgické obory: 100 citací (kritéria UK 35, resp. 25)

-Chirurgické / stomatologické obory: 50 citací (kritéria UK 8)

Jmenovací řízení:

-Teoretické / klinické-nechirurgické obory: 300 citací (kritéria UK 100, resp. 70)

-Chirurgické / stomatologické obory: 100 citací (kritéria UK 30)



Výuka (upřesnění požadavku)

Jmenovací řízení:

-pro zahájení jmenovacího řízení musí mít minimálně jednoho studenta v pozici hlavního
školitele, který obhájil titul PhD.




