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Preambule

Kritéria, sestavená podle ustanovení paragrafů 71, 72, 73 a 74 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a podle zvyklostí ve vysokém školství České
republiky, jsou uplatňována při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Mendelově
univerzitě v Brně (dále jen „univerzita“), jako podklad pro jednání habilitačních a hodnotících komisí.
Jejich cílem je vyhodnotit údaje předložené uchazečem pro posouzení způsobilosti k navrhovanému
řízení. Takto doporučená kritéria jsou rozdělena na požadavky pro habilitační řízení a požadavky pro
řízení ke jmenování profesorem. Obě části jsou dále děleny na požadavky na pedagogickou činnost a
požadavky na tvůrčí činnost, přičemž požadavky na tvůrčí činnost jsou dále děleny oborově specificky
na tři oblasti.

Článek 1
Vymezení zkratek a pojmů
Ekrit – uspořádání výstavy s kritickým katalogem
Hleg – výsledek promítnutý do právních předpisů a norem
IF – Impact Factor časopisu
Jimp – článek v časopise, který má Impact Factor
Jost – původní / přehledový článek v recenzovaném odborném periodiku, které nespadá do Jimp a Jsc
Jsc – článek v časopise, který má Scimago Journal Rank
Nlec – léčebný postup
Nmap – specializovaná mapa s odborným obsahem
NmetA – akreditovaná metodika
NmetC – certifikovaná metodika
NmetS – schválená metodika
Npam – památkový postup
Q1 – kvartil 1
Q2 – kvartil 2
R – software
Rada RUV – Rada registru uměleckých výstupů – Zřizuje se za účelem hodnocení, porovnání
a informování o uměleckých výstupech podle § 77c odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů.
RUV – Registr uměleckých výstupů
Scopus – název databáze - jedna z databází sloužící pro hodnocení vědy
WoS Core Collection – Web of Science Core Collection - jedna z databází sloužící pro hodnocení vědy
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Článek 2
Členění vědních oborů univerzity

(1) Požadavky na tvůrčí činnost jsou děleny oborově specificky takto:

a) přírodní, zemědělské, lesnické a technické vědní disciplíny, kam jsou zařazeny následující
obory, akreditované na univerzitě:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Aplikovaná a krajinná ekologie
Fyziologie rostlin
Genetika živočichů
Morfologie a fyziologie zvířat
Obecná a speciální zootechnika
Obecná produkce rostlinná
Rostlinolékařství
Rybářství
Speciální produkce rostlinná
Technologie odpadů
Výživa a krmení hospodářských zvířat
Zemědělská a potravinářská technika
Zemědělská chemie
Zpracování zemědělských produktů
Ekologie lesa
Fytologie lesa
Lesnická technika a zpracování dřeva
Materiálové inženýrství dřeva
Ochrana lesa a myslivost
Tvorba a ochrana krajiny
Zahradnictví

b) socio-ekonomické vědní disciplíny, kam jsou zařazeny následující obory, akreditované
na univerzitě:
1.
2.
3.
4.
5.

Ekonomika a management
Finance
Manažerská informatika
Systémové inženýrství
Systémové inženýrství a informatika

c) umělecké disciplíny, kam jsou zařazeny následující obory, akreditované na univerzitě:
1.

Zahradní a krajinářská architektura

(2) Habilitační nebo hodnotící komise, vytvořená z uznávaných odborníků v příslušném vědním oboru,
komplexně posoudí osobnostní profil uchazeče na základě jím předložených materiálů. Tvůrčí
a pedagogické kvality uchazeče komise prozkoumá, shrne a jasně zdůvodní vědecké radě fakulty
v předloženém návrhu. Komise v něm vyjádří svůj názor na osobnost uchazeče a jeho práci
s důrazem na odborný přínos a význam pro úroveň vědy a pedagogiky v daném oboru.
(3) Uchazeč je povinen ve svých
a pedagogickou způsobilost.

podkladech

dostatečně

Článek 3
Habilitační řízení

prokázat

vědeckou

kvalifikaci

(1) Cílem habilitačního řízení je prokázat schopnost uchazeče vést výuku na univerzitě na základě
zhodnocení dosavadní tvůrčí a pedagogické práce. Je třeba prokázat schopnost přednášet, vést
cvičení a závěrečné práce a aplikovat poznatky z tvůrčí práce ve výuce.
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(2) Habilitační řízení se zahajuje podle ustanovení § 72 odst. 2 odst. 4 zákona.
(3) Požadavky na pedagogickou činnost:
a) vědecko-akademický titul Ph.D. nebo jeho ekvivalent, přičemž tento požadavek neplatí
pro umělecké obory, u kterých lze požadavek prominout;
b) alespoň tříletá pedagogická praxe na vysoké škole, přičemž jedním rokem je myšlena praxe
v obou semestrech akademického roku;
c) vedení a úspěšné ukončení kvalifikačních prací při dosažení alespoň 10 bodů podle následující
stupnice:
1. bakalářská práce, vedoucí: 1 bod;
2. diplomová práce, vedoucí: 2 body;
3. dizertační práce, školitel: 3 body, školitel specialista 1 bod.
(4) Požadavky na tvůrčí činnost:
a)

Minimální počty prací
v přírodních, zemědělských, lesnických a technických vědních disciplínách:
1.

2.

b)

10,
7,
3,
3,

30.

Minimální počty prací tvůrčí činnosti v socio-ekonomických vědních disciplínách:
1.

2.
c)

Minimální počet publikací
z tohoto Jimp
z toho Jimp prvoautorské
z toho Jimp v Q1 anebo Q2 dle IF WoS Core Collection
přičemž jde o 10 publikací v recenzovaném časopise, který je
obsažen v databázi WoS Core Collection nebo Scopus.
Kategorii Jimp lze nahradit aplikovaným výstupem, kterým může být
udělený patent, registrovaná odrůda, plemeno anebo
poloprovoz/ověřená technologie.
Jimp prvoautorský může být nahrazen prvoautorským aplikovaným
výstupem (udělený patent, registrovaná odrůda, plemeno anebo
poloprovoz/ověřená technologie).
Minimální počet citací dle WoS Core Collection bez autocitací
Pokud bude v kategorii 1. Minimální počet publikací více než 50 %
publikací nahrazeno aplikovanými výstupy, nebude kategorie 2.
Minimální
počet
citací
dle
WoS
Core
Collection
bez autocitací hodnocena.

Počet článků publikovaných v časopisech indexovaných databází Scopus nebo
WoS Core Collection
z tohoto Jimp
Minimální počet citací dle WoS Core Collection bez autocitací

6,
3,
5.

Minimální počty prací resp. bodů tvůrčí činnosti v uměleckých disciplínách:

1.

Kritéria pro hodnocení pedagogické činnosti uchazeče jsou pro všechny vědní obory
shodná.
Kritéria pro hodnocení tvůrčí činnosti jsou oborově specifická.
Minimální počet recenzovaných odborných článků (J)
5,
z toho článků indexovaných databází Scopus nebo WoS Core Collection Jimp
nebo Jsc nejméně
1,
kdy kategorii Jimp lze nahradit uměleckými výstupy
certifikovanými v RUV, přičemž hodnotu jednoho výsledku Jimp
nahrazuje ekvivalent 80 bodů RUV, a kategorii Jsc lze nahradit
uměleckými výstupy certifikovanými v RUV, přičemž hodnotu
jednoho výsledku Jsc nahrazuje ekvivalent 40 bodů RUV.
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2.

3.

Minimální počet autorství nebo spoluautorství odborných knih, kapitol v odborné
knize, hodnocených „peer review“
kdy kategorii „odborná kniha“ (B), „kapitola v odborné knize“ (C) lze
nahradit uměleckými výstupy certifikovanými v RUV, přičemž
hodnotu jednoho výsledku nahrazuje ekvivalent 10 bodů RUV; dále
lze tuto kategorii nahradit výsledkem aplikovaného výzkumu
„uspořádání výstavy s kritickým katalogem“ (Ekrit), „patent“ (P) nebo
„užitný vzor“ (Fužit) nebo „průmyslový vzor“ (Fprum), „metodika“
(NmetS, NmetC, NmetA), „památkový postup“ (Npam), „léčebný postup“
(Nlec), přičemž každý z výsledků aplikovaného výzkumu
je ekvivalentem 10 bodů RUV.
Minimální počet bodů certifikovaných v RUV
kdy body certifikované v RUV lze nahradit výše uvedenými
ekvivalenty bodové hodnoty RUV pro výsledky typu Jimp, Jsc, B, C.
Výsledek typu Jost představuje ekvivalent 10 bodů RUV; body
certifikované v RUV lze rovněž nahradit výsledky typu
„specializovaná mapa s odborným obsahem“ (Nmap), „výsledky
promítnuté do právních předpisů a norem“ (Hleg) nebo „software“
(R); přičemž každý z výsledků aplikovaného výzkumu
je ekvivalentem 10 bodů RUV.
Umělecká díla starší 5 let s ukončenou registrací v RUV nebo
autorská díla vzniklá před existencí RUV budou dokladována
příslušné hodnotící komisi. Uchazeč může požádat o jejich
certifikaci Radou RUV.

4,

50.

Článek 4
Řízení ke jmenování profesorem

(1) Cílem řízení ke jmenování profesorem je prokázat schopnost uchazeče garantovat a vést obor,
ve kterém probíhá řízení ke jmenování profesorem. Důležité je prokázání schopnosti vést výzkumné
týmy, stanovovat nové směry a priority oboru. Prokazuje se významné postavení uchazeče v oboru,
zahraniční a domácí ohlasy jeho práce, schopnost definovat vize oboru, a případně disciplín uvnitř
oboru.
(2) Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje podle ustanovení § 74 odst. 2 zákona.
(3) Požadavky na pedagogickou činnost:
a) vědecko-pedagogický titul docent;
b) alespoň sedmiletá pedagogická praxe na vysoké škole, přičemž jedním rokem je myšlena
praxe v obou semestrech akademického roku;
c) alespoň 2 úspěšně ukončené disertační práce v pozici školitele.
(4) Požadavky na tvůrčí činnost
a) Minimální počty prací
v přírodních, zemědělských, lesnických a technických vědních disciplínách:
1.

Minimální počet publikací
z toho Jimp
z toho Jimp prvoautorské anebo v pozici korespondenčního autora
z toho Jimp v Q1 anebo Q2 dle IF WoS Core Collection
přičemž jde o 20 publikací v recenzovaném časopise, který je
obsažen v databázi WoS Core Collection nebo Scopus.
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2.

3.

Kategorii Jimp lze nahradit aplikovaným výstupem, kterým může být
udělený patent, registrovaná odrůda, plemeno anebo
poloprovoz/ověřená technologie.
Jimp prvoautorský může být nahrazen prvoautorským aplikovaným
výstupem (udělený patent, registrovaná odrůda, plemeno anebo
poloprovoz/ověřená technologie).
Minimální počet citací dle WoS Core Collection bez autocitací
Pokud bude v kategorii 1. Minimální počet publikací více než 50 %
publikací nahrazeno aplikovanými výstupy, nebude kategorie 2.
Minimální
počet
citací
dle
WoS
Core
Collection
bez autocitací hodnocena.
Řešitel/spoluřešitel externího výzkumného či vývojového projektu
Pokud není splněn externí výzkumný či vývojový projekt, pak garant
smluvního výzkumu s minimálním ročním součtem zakázek 250 tis.
Kč.

60,

2.

b) Minimální počty prací tvůrčí činnosti v socio-ekonomických vědních disciplínách:
1.

2.
3.

Počet článků publikovaných v časopisech indexovaných databází Scopus nebo
WoS Core Collection
z toho Jimp
Minimální počet citací dle WoS Core Collection bez autocitací
Počet externích výzkumných či vývojových projektů nebo projektů smluvního
a aplikovaného výzkumu v roli řešitele nebo spoluřešitele
kdy se u externích výzkumných či vývojových projektů smluvního
a aplikovaného výzkumu počítají projekty v objemu s minimálním
ročním součtem zakázek 250 tis. Kč.

12,
6,
10,
2.

c) Minimální počty prací resp. bodů tvůrčí činnosti v uměleckých disciplínách:

1.

2.

Kritéria pro hodnocení pedagogické činnosti uchazeče jsou pro všechny vědní obory
shodná.
Kritéria pro hodnocení tvůrčí činnosti jsou oborově specifická.
Minimální počet recenzovaných odborných článků (J)
10,
z toho článků indexovaných databází Scopus nebo WoS Core
Collection Jimp nebo Jsc nejméně
2,
kdy kategorii Jimp lze nahradit uměleckými výstupy certifikovanými
v RUV, přičemž hodnotu jednoho výsledku Jimp nahrazuje
ekvivalent 80 bodů RUV, a kategorii Jsc lze nahradit uměleckými
výstupy certifikovanými v RUV, přičemž hodnotu jednoho
výsledku Jsc nahrazuje ekvivalent 40 bodů RUV.
Minimální počet autorství nebo spoluautorství odborných knih,
kapitol v odborné knize, hodnocených „peer review“
8,
kdy kategorii „odborná kniha“ (B), „kapitola v odborné knize“ (C)
lze nahradit uměleckými výstupy certifikovanými v RUV, přičemž
hodnotu jednoho výsledku nahrazuje ekvivalent 10 bodů RUV;
dále lze tuto kategorii nahradit výsledkem aplikovaného výzkumu
„uspořádání výstavy s kritickým katalogem“ (Ekrit), „patent“ (P)
nebo „užitný vzor“ (Fužit) nebo „průmyslový vzor“ (Fprum),
„metodika“ (NmetS, NmetC, NmetA), „památkový postup“ (Npam),
„léčebný postup“ (Nlec), přičemž každý z výsledků aplikovaného
výzkumu je ekvivalentem 10 bodů RUV.
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3.

4.

Minimální počet bodů certifikovaných v RUV
kdy body certifikované v RUV lze nahradit výše uvedenými
ekvivalenty bodové hodnoty RUV pro výsledky typu Jimp, Jsc, B, C.
Výsledek typu Jost představuje ekvivalent 10 bodů RUV; body
certifikované v RUV lze rovněž nahradit výsledky typu
„specializovaná mapa s odborným obsahem“ (Nmap), „výsledky
promítnuté do právních předpisů a norem“ (Hleg) nebo „software“
(R); přičemž každý z výsledků aplikovaného výzkumu
je ekvivalentem 10 bodů RUV.
Minimální počet externích výzkumných či vývojových projektů nebo
projektů smluvního a aplikovaného výzkumu v roli řešitele nebo
spoluřešitele
kdy se u externích výzkumných či vývojových projektů smluvního
a aplikovaného výzkumu počítají projekty v objemu s minimálním
ročním součtem zakázek 250 tis. Kč.
Umělecká díla starší 5 let s ukončenou registrací v RUV
nebo autorská díla vzniklá před existencí RUV budou
dokladována příslušné hodnotící komisi. Uchazeč může
požádat o jejich certifikaci Radou RUV.

100,

Článek 5
Závěrečná ustanovení

(1) Konečné posouzení návrhu je pro habilitační řízení v kompetenci vědecké rady fakulty. Konečné
posouzení návrhu pro řízení ke jmenování profesorem je v kompetenci vědecké rady univerzity.
(2) Toto nařízení rektora nabývá platnosti dnem vyhlášení a účinnosti dnem 1. dubna 2020. Zrušuje se
rozhodnutí rektora č. 10/2016. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, zahájená před
nabytím účinnosti tohoto nařízení budou posuzována podle dřívějších předpisů.

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka
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