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Opatření děkana č. 22/2022, 
kterým se stanoví doplňková kritéria  

pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. LF UK  
 
 
 
Zpracovali:   prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D., proděkan pro vědu a akademické hodnosti 

Bc. Bohdana Frantíková, vedoucí odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky 
Odpovídá:  proděkan pro vědu a akademické hodnosti 
 předsedové a členové komisí pro habilitační řízení a řízení ke jmenování 

profesorem 
 odd. pro vědeckou činnost a zahraniční styky 
 
 

Článek I. 
Předmět a účel úpravy  

 
1) Tímto opatřením se na základě doporučených minimálních kritérií UK1 stanoví doplňková 

kritéria pro zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na 1. lékařské 
fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „1. LF UK“) a pro hodnocení uchazečů o jmenování 
docentem, nebo profesorem2  probíhající na 1. LF UK. 

2) Účelem tohoto opatření je zvýšení důrazu na kvalitu a kontinuitu autorských výstupů tvůrčí 
činnosti uchazečů o jmenování docentem/docentkou či profesorem/profesorkou na 1.LF 
UK, neboť kvalita ani kontinuita tvůrčí činnosti není v současných platných kritériích UK 
blíže specifikována.  

3) Kritéria zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem stanovená UK 
zůstávají tímto opatřením nedotčena a jsou pro jejich zahájení minimální podmínkou. 

 
 

Článek II. 
Vymezení pojmů 

 
1) Autorskou publikací se pro účely tohoto opatření rozumí originální full-textová vědecká 

publikace, kde je uchazeč uveden v pozici první, korespondenční či seniorní autor, na 
základě odůvodněného zvážení lze uznat publikaci typu brief report, pokud obsahuje 

 
1 Opatření rektora č. 35/2019, Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování 
profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační a hodnotící komise včetně stanovení 
náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy (dále jen „OR č. 35/2019“) 
2 § 71 a § 73 z.č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění 



výsledky vlastní vědecké práce (dále jen „uznávaná publikace“). Nezapočítávají se 
publikace typu review, letter, editorial, commentary apod. 

2) Školitelem se rozumí výhradně školitel ve smyslu vyplývajícím ze Studijního a zkušebního 
řádu Univerzity Karlovy3. 

3) Uchazečem se rozumí jak uchazeč o jmenování docentem, tak o jmenování profesorem, 
ne-li v tomto opatření výslovně stanoveno jinak. 

4) Vedením absolventa uchazečem se rozumí vedení studenta doktorského studijního 
programu, jenž toto své studium řádně ukončil, tzn. absolvoval. 

 
 

Článek III. 
Časové kritérium 

 
1) Habilitační řízení lze zahájit nejdříve 6 let po úspěšném zakončení magisterského 

studijního programu a nejméně 3 roky po absolvováním doktorského studijního programu 
s individuálním přihlédnutím k profilu uchazeče. 

2) Řízení ke jmenování profesorem lze zahájit nejdříve 2 roky po jmenování docentem. 
 
 

 
Článek IV. 

Publikační výkon  
 
1) Uchazeč v teoretických nebo klinických nechirurgických oborech musí být autorem 

minimálně jedné autorské publikace v Q1, nebo minimálně dvou autorských publikací 
v Q2. 

2) Uchazeč v chirurgických nebo stomatologických oborech musí být autorem nejméně jedné 
autorské publikace nad medián oboru (tj. Q1, nebo Q2) 

3) Je-li uchazeč sdíleným prvním autorem publikace, pak se do publikačního výkonu 
uchazeče uznávaná publikace započítává pouze v podílu odpovídajícím počtu sdílených 
autorů (tj. 1/2, 1/3 atd.).  

4) Pro zahájení řízení se vyžaduje splnění požadavků podle odstavce 1, nebo 2 takto: 
a) od absolvování doktorského studijního programu uchazečem, jde-li o habilitační řízení, 
b) od jmenování docentem, jde-li o řízení ke jmenování profesorem. 

 
 

Článek V. 
Citační ohlasy 

 
1) Citační ohlas uchazeče musí být vždy uváděn a hodnotí se bez autocitací3. 
2) Pro zahájení řízení v teoretických nebo klinických nechirurgických oborech se vyžaduje 

prokázání nejméně: 
a)  100 citací, jde-li o habilitační řízení,  

 
3 část 1.1. OR č. 35/2019 



b)  300 citací, jde-li o řízení ke jmenování profesorem. 
3) Pro zahájení řízení v chirurgických nebo stomatologických oborech se vyžaduje prokázání,  

a)  50 citací, jde-li o habilitační řízení a 
b)  100 citací, jde-li o řízení ke jmenování profesorem. 
 

 
Článek VI. 

Pedagogická činnost  
 
Pro zahájení řízení ke jmenování profesorem musí uchazeč prokázat vedení nejméně jednoho 
absolventa v pozici školitele3. 
 
 

Článek V.  
Přechodné ustanovení 

 
Na habilitační řízení a řízení ke jmenováním profesorem zahájená do dne účinnosti tohoto 
opatření se toto opatření nevztahuje. 

 
 

Článek VI.  
Závěrečná ustanovení 

 
1) Všem vedoucím pracovišť 1.LF UK ukládám, aby s tímto opatřením prokazatelně 

seznámili zaměstnance, kteří byli přiděleni k výkonu práce na jimi řízené pracoviště a kteří 
jím mohou být dotčeni při výkonu práce.  

2) Proděkanovi pro vědu a akademické hodnosti ukládám, aby zajistil informování předsedů 
a členů komisí ustanovených pro jednotlivá habilitační řízení a řízení ke jmenování 
profesorem zahájená na 1.LF UK. 

3) Toto opatření děkana nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1.1.2023.  
 
 
 
V Praze dne 21. 12. 2022 

 
 

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., v.r. 
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