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Kritéria pro odměňování vynikajících výsledků z prostředků koordinátora 
Progresu Q18 

 
 
 

Kategorie 1 – publikační výsledky 
 
 
Odborná kniha 

 
1) zahrnuje výjimečně kvalitní výzkumnou monografii, která:  
a) zveřejňuje původní a objevné výsledky vědeckého výzkumu autora nebo týmu 
autorů; 
b) dosahuje světové úrovně v daném oboru (renomované nakladatelství, min. 2 
renomovaní recenzenti); 
c) má velmi významný a prokazatelný přínos pro rozvoj oboru (pochvalné posudky 
recenzentů); 
d) vyznačuje se velmi vysokou metodologickou úrovní a náročností zpracování. 
 
2) zahrnuje výjimečně kvalitní vysokoškolskou učebnici nebo příručku, která: 
a) dosahuje světové úrovně v daném oboru (renomované nakladatelství, renomovaní 
recenzenti); 
b) má velmi významný a prokazatelný přínos pro výuku oboru (např. poskytuje 
autoritativní učebnici nebo příručku pro důležité téma nebo disciplínu); 
c) vyznačuje se velmi vysokou pedagogickou úrovní a náročností zpracování. 
 
Kapitola v odborné knize 
 
1) Zahrnuje kapitolu ve výjimečně kvalitní výzkumné monografii (viz definici odborná 
kniha ad 1). Za kapitolu v odborné knize není považován úvod či úvodní slovo. 
Výsledek tohoto typu je možné uplatnit v kategorii Editace odborné publikace. 
 
2) Zahrnuje kapitolu ve výjimečně kvalitní vysokoškolské učebnici nebo příručce (viz 
definici odborná kniha ad 2). 
 
Článek v odborném časopise 
 
Zahrnuje původní článek publikovaný buď v časopise impaktovaném v databázi 
Journal Citation Reports nebo Scopus, nebo v recenzovaném zahraničním časopise 
uznávaném v daném oboru. 
 
Nezahrnuje recenze, medailony, komentáře, editorialy, nekrology apod. anebo texty 
kratší než 10 normovaných stran, resp. 18 000 znaků včetně mezer. 
 
 
Editace odborné publikace nebo monotematického čísla odborného časopisu 
 
Editovaná publikace musí splňovat výše uvedené kvalitativní parametry odborné 
knihy a časopisu. Odůvodnění návrhu musí obsahovat jasnou charakteristiku role 
navrhovatele při vzniku výsledku. 
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Kategorie 2 – vědecké aktivity 
 
 
Certifikovaná a akreditovaná metodika 
 
Výsledek „Metodika“ realizuje původní výsledky výzkumu, které byly uskutečněny 
autorem nebo týmem, jehož byl autor členem. Jedná se o souhrn doporučených 
praktik a postupů schválených (certifikovaných nebo akreditovaných) kompetenčně 
příslušným orgánem veřejné správy nebo jiným autorizovaným certifikačním 
(akreditačním) subjektem. Podmínkou pro přiznání odměny je uvedení 
procentuálního podílu člena týmu Progresu na vzniku výsledku. Pro potřeby 
posouzení kvality výsledku si Rada může od autora vyžádat plný text výsledku. 
 
 
Vědecké týmy  
 
1) Zformování a koordinace činnosti vědeckého týmu v rámci Progresu s účastí 
pracovišť/fakult/univerzit v ČR. 
 
Týmem se chápe skupina akademických, vědeckých pracovníků nebo doktorandů 
(případně postdoktorandů), která pracuje nejméně dva roky na jasně vymezeném 
tématu, má relativně pevnou organizační podobu a systematicky vykazuje konkrétní 
badatelské aktivity, především publikační výstupy, a případně jiné vědecké aktivity. 
Publikační přístupy je možné přihlašovat samostatně nezávisle na přihlášce do této 
kategorie. 
 
2) Vznik členství v mezinárodním týmu, který řeší významný vědecký projekt. 
 
 
Výzkumné granty  
 
Ukončení grantového projektu významného pro obory v rámci Progresu. 
Předpokladem pro ocenění takové aktivity je, že projekt byl ukončen v době trvání 
Progresu Q18, a jeho splnění bylo poskytovatelem hodnoceno jako vynikající. Toto 
hodnocení na případné vyžádání předloží řešitel či vedoucí řešitelského týmu. 
 
 
Konference / workshop 
 
1) Vystoupení jako keynote speaker na významné domácí či zahraniční konferenci. 
 
2) Pořadatelství významné mezinárodní konference či workshopu. Předpokladem pro 
přiznání odměny či stipendia je zásadní podíl na koncepční přípravě a realizaci akce. 
 
3) Sestavení a předsednictví panelu na významné mezinárodní konferenci. 
 
 
Vědecké hostování  
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1) Zvané vystoupení (přednáška, prezentace apod.) na významné zahraniční 
univerzitě.  
 
 
Prezentace výsledků vědy na veřejnosti  
 
1) Prestižní vystoupení ve veřejném prostoru jako zástupce oboru. Prestižními se 
rozumí taková vystoupení, která svým rozsahem, stopáží apod. umožňují přiblížit 
veřejnosti obor, jeho hlavní problémy či nejdůležitější aktuálně diskutované otázky 
(např. Hyde Park Civilizace, Historie CS a podobné publicistické, dokumentární či 
popularizační pořady a pásma v rozhlase či televizi). 
 
2) Soustavné a významné popularizační výstupy v médiích doprovázené zveřejním 
příslušnosti k fakultě (nikoli krátké komentáře k denním událostem) typu: 
  
a) odborná spolupráce na filmovém scénáři/dokumentárním filmu/televizním pořadu, 
pravidelné přednášky v rozhlase;  
b) esej/rozsáhlý komentář v politických, společenských a kulturních časopisech a 
revue; 
c) úspěšné a dlouhodobé vedení popularizačních prezentací v nových mediích 
(internetové stránky, vědecké blogy, odborná on-line videa, apod.). 
 
 
 
V Praze dne 6. října 2021 
 
 
 

Za správnost:  
prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.  

koordinátor Progresu Q18 


