Oborově specifické požadavky v habilitačních a jmenovacích řízeních
v oborech realizovaných na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy

Smyslem této instrukce je upřesnit hlediska pro habilitační a jmenovací řízení
doporučená Univerzitou Karlovou v jejích interních předpisech 1 s přihlédnutím ke specifikám
a zvyklostem oborů rozvíjených na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (v dalším FSV
UK), zohlednit vynikající publikační a další výsledky tvůrčí činnosti uchazečů o habilitační a
jmenovací řízení a jednoznačně vyložit některé pojmy používané ve vnitřních předpisech.
Instrukce je určena členům Vědecké rady FSV UK, předsedům a členům habilitačních komisí
a komisí ve jmenovacích řízeních a v neposlední řadě uchazečům o habilitační a jmenovací
řízení v oborech rozvíjených na FSV UK.
I. Habilitační práce
1. Kromě oboru Moderní dějiny je ve všech oborech rozvíjených na fakultě akceptována
habilitační práce také v podobě souboru publikovaných studií, případně studií, které jsou
prokazatelně přijaty k publikování.
2. V oborech Mezinárodní teritoriální studia, Politologie a Moderní dějiny se vyžaduje, aby
habilitační práce analyzovala - nehledě na případně shodný časový horizont a teritoriální rámec
- jiné aspekty společenského vývoje, eventuálně na jiném heuristické základě a s jinými
teoretickými metodologickými přístupy, než kterými se uchazeč zabýval ve své dizertační
práci. V ostatních oborech rozvíjených na fakultě může habilitační práce vycházet z tématu
disertační práce, musí ale přinášet nové podstatné výstupy tvůrčí činnosti uchazeče.
Samozřejmostí je, že na vše, co habilitační práce přebírá z práce dizertační, je standardním
způsobem odkazováno. V případě očividné blízkosti tématu disertační a habilitační práce
fakulta požádá uchazeče, aby doplnil podklady k habilitačnímu řízení o elektronickou kopii své
disertační práce. Předseda habilitační komise rozhodne, zda dá text dizertace k dispozici
oponentům a zda je požádá, aby se v posudku explicitně vyjádřili ke vzájemnému vztahu témat
obou prací.
3. Pojmem „soubor studií“ Vědecká rada FSV UK pro potřeby habilitačního řízení rozumí
kolekci vybraných článků uchazeče, které mají společného tematického nebo metodologického
jmenovatele a jsou zastřešeny úvodem, který formuluje výzkumný cíl či hypotézu práce jako
celku a shrnuje stav bádání o daném tématu. Součástí souboru mohou být studie, jejichž je
uchazeč buď výhradním autorem, nebo spoluautorem v pozici hlavního či korespondujícího
autora, v odůvodněných případech také studie, jejichž je spoluautorem s menším podílem než
50 %. Svůj přínos k jednotlivým studiím, zejména v posledním jmenovaném případě, explicitně
vysvětlí v úvodu. Habilitační komise může vyzvat oponenty, aby přínos uchazeče
k předloženým studiím zvlášť zhodnotili v posudcích habilitační práce. Součástí souboru
nemůže být studie, která byla součástí jiné kvalifikační práce, např. disertace.

Opatření rektora č. 35/2019 Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování
profesorem a minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise a komise v řízení ke jmenování
profesorem včetně stanovení náležitostí předkládaných materiálů Univerzity Karlovy.
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II. Publikační činnost
1. Uchazeči o habilitační řízení v oborech Teritoriální studia a Mediální a komunikační studia
musí být autory nebo spoluautory s podílem nejméně 50 % alespoň jedné odborné knihy.
Jestliže taková publikace není součástí jejich celkového publikačního výkonu, musí mít
předkládaná habilitační práce podobu odborné knihy, jejímž je uchazeč výhradním autorem
nebo spoluautorem s podílem nejméně 50 %. Uchazeči o jmenovací řízení v oborech
Teritoriální studia, Mediální a komunikační studia a Moderní dějiny musí být autory nebo
spoluautory s podílem nejméně 50 % alespoň jedné odborné knihy.
2. Do celkového publikačního výkonu se započítávají publikace, jejichž je uchazeč hlavním
nebo korespondujícím autorem, čímž univerzitní předpis výslovně rozumí „vedoucí(ho)
autorského kolektivu, který výzkum i zprávu koncipoval, práci koordinoval a napsal nebo
vytvořil významnou část textu či díla“. Vzhledem k současným trendům v sociálních i
humanitních vědách, v nichž se stále častěji prosazují spoluautorské a týmové publikace, je
možné započítávat i publikace s menším podílem uchazeče než 50 %. Význam tohoto podílu
posoudí habilitační komise či komise ve jmenovacím řízení a ve svém hodnocení explicitně
zdůvodní, proč považuje za odpovídající započítávat do celkového publikačního výkonu i
publikace s menším podílem uchazeče na konečném výsledku, než naznačuje shora uvedená
definice „hlavního autora“.
3. V zájmu posilování motivace k dosahování vysoce kvalitních výsledků v oborech
rozvíjených na fakultě a ve snaze zohlednit výsledky výrazněji interdisciplinárně zaměřených
uchazečů se počet publikací doporučený Univerzitou Karlovou sníží o:
- 3 položky za každou studii publikovanou v odborném časopise, který se v době publikování
dané studie nachází v 1. decilu podle WoS v oboru, v němž habilitační nebo jmenovací řízení
probíhá, a o 2 položky za každou studii publikovanou v odborném časopise, který se v době
publikování dané studie nalézá v 1. decilu příbuzného / souvisejícího oboru.
- 2 položky za každou studii publikovanou v odborném časopise, který se v době publikování
dané studie nalézá v 1. kvartilu (mimo první decil) podle WoS v oboru, v němž habilitační nebo
jmenovací řízení probíhá, a o 1 položku za každou studii publikovanou v odborném časopise,
který se v době publikování dané studie nalézá v 1. kvartilu (mimo první decil) příbuzného /
souvisejícího vědního oboru. Uchazeč o jmenovací řízení v oboru Ekonomické teorie musí
vykázat minimálně dvě publikace v 1. kvartilu podle AIS.
- 1 položku za každou studii publikovanou v odborném časopise, který se v době publikování
dané studie nalézá ve 2. kvartilu podle WoS v oboru, v němž habilitační nebo jmenovací řízení
probíhá. Uchazeč o habilitační řízení v oboru Ekonomické teorie musí vykázat minimálně dvě
publikace nejméně ve 2. kvartilu podle AIS.
- o 4 položky za odbornou knihu publikovanou v oborově významném zahraničním
nakladatelství v oboru, v němž probíhá habilitační nebo jmenovací řízení, a o 3 položky za
vědeckou monografii v cizím jazyce publikovanou v oborově významném zahraničním
nakladatelství v příbuzném / souvisejícím oboru.
- o 3 položky za odbornou knihu v cizím či českém jazyce publikovanou v oborově významném
českém nakladatelství v oboru, v němž probíhá habilitační nebo jmenovací řízení, a o 2 položky
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za odbornou knihu v cizím či českém jazyce publikovanou v oborově významném českém či
slovenském nakladatelství v příbuzném / souvisejícím oboru.
- o 2 položky za kapitolu v odborné knize (nikoliv ve sborníku) v cizím jazyce publikované
v oborově významném zahraničním nakladatelství v oboru, v němž probíhá habilitační nebo
jmenovací řízení.
Habilitační komise a komise ve jmenovacím řízení odůvodní tento postup ve svém
hodnocení.
4. Pojmem „mezinárodní/ cizojazyčná publikace“, který používají interní předpisy UK,
Vědecká rada FSV UK rozumí články, odborné knihy a kapitoly v odborných knihách
publikované v některém ze světových jazyků, případně v jiném jazyce klíčovém pro daný obor,
a vydané subjektem se sídlem mimo území České republiky a Slovenské republiky. Habilitační
komise nebo komise ve jmenovacím řízení může přihlédnout i k článkům, odborným knihám a
kapitolám v odborných knihách vydaných ve světových jazycích v České republice či
Slovenské republice, vezme však přitom v úvahu mezinárodní prestiž dané publikační
platformy a dopad na mezinárodní odbornou komunitu (např. odborné časopisy s vysokým
AIS). Tento svůj postup odůvodní ve svém hodnocení.
5. Pojmem „oborově významné nakladatelství“ (viz odst. II/3) se rozumí prestižní zahraniční
nakladatelství euroatlantického prostoru specializovaná na vydávání odborné literatury,
případně špičková nakladatelství zemí / regionů, včetně České republiky, které jsou předmětem
studia daného oboru nebo v nichž se odehrává významná část vědeckého diskurzu určující další
vývoj bádání v daném oboru. Výčet takových nakladatelství je k nahlédnutí na oddělení vědy
fakulty. V případě, že habilitační komise či komise ve jmenovacím řízení zařadí do tohoto výčtu
některé / některá další nakladatelství, odůvodní to ve svém hodnocení.
6. V zájmu podpory rozvoje internacionalizace vědeckého výzkumu se minimální počet
„mezinárodních / cizojazyčných publikací“ vykazovaných uchazečem (viz odst. II/4) stanovuje
na 5 v habilitačním řízení a na 20 ve jmenovacím řízení. V oboru Moderní dějiny se
v habilitačním řízení vyžadují minimálně 3 mezinárodní publikace a ve jmenovacím řízení
minimálně 15 takových publikací.
III. Výstupy aplikovaného a smluvního výzkumu
1. Za součást celkového publikačního výkonu vykazovaného uchazečem jsou považovány také
výstupy aplikovaného a smluvního výzkumu, a to v druzích, jak je definuje Metodika 2017+.
Podmínkou je, že uchazeč je jediným nebo hlavním autorem tohoto výstupu. Oprávněnost
zařazení konkrétních druhů výsledků a jejich kvalitu posoudí habilitační komise či komise ve
jmenovacím řízení. Za tímto účelem si komise od uchazeče mohou vyžádat plné znění těchto
výsledků. Výstupy, jejichž plné znění nelze z právních důvodů dát k dispozici, uchazeči
nemohou uplatnit.
Za každý takový výstup se počet publikací uvedený v doporučeném hledisku UK snižuje
o 1 položku. V habilitačním řízení se do celkového publikačního výkonu započítávají
maximálně tři výstupy aplikovaného a smluvního výzkumu, přičemž jejich podíl na celkovém
počtu vykazovaných uznaných výsledků nesmí překročit jednu šestinu. Ve jmenovacím řízení
se do celkového publikačního výkonu započítává maximálně pět výstupů aplikovaného a
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smluvního výzkumu, přičemž jejich podíl na celkovém počtu vykazovaných uznaných
výsledků nesmí překročit jednu osminu.
IV. Citace
1. Pojmem „citace v zahraniční odborné literatuře“, který používají interní předpisy UK,
Vědecká rada FSV UK rozumí citaci:
a) zahraničním autorem v cizím jazyce v díle publikovaném v zahraničí,
b) zahraničním autorem v cizím jazyce v díle publikovaném v České republice,
c) českým autorem v cizím jazyce v díle publikovaném v zahraničí.
Případné započítání hraničních či nejednoznačných případů komise odůvodní ve svém
stanovisku
2. Minimální počet citací v domácí a zahraniční odborné literatuře se v habilitačním řízení
stanovuje na 20, přičemž minimálně polovina z nich musí být v zahraniční odborné literatuře
(viz odst. IV/1). Minimální počet citací v domácí a zahraniční odborné literatuře se ve
jmenovacím řízení stanovuje na 60, přičemž minimálně polovina z nich musí být v zahraniční
odborné literatuře (viz odst. IV/1). V případě uchazečů, kteří vykazují nižší než univerzitou
doporučený počet publikací, komise ve svém hodnocení případně zohlední mimořádně vysoký
odborný dopad (vysokou citovanost) jeho badatelské práce.
V. Pedagogická činnost
Při hodnocení pedagogické činnosti uchazečů habilitační komise a komise ve jmenovacím
řízení přihlíží k délce jejich pedagogické praxe, k počtu i významu uchazečem nabízených
kurzů v kontextu daného oboru, k počtu vedených a obhájených bakalářských a diplomových
prací, k počtu vedených a případně i absolvovaných doktorských studentů ve funkci školitele
či konzultanta a konečně i k dalším aktivitám spojených s pedagogickou činností (garantování
studijních programů, koordinování mezinárodních studijních programů, případně činnost
v evaluačních orgánech v oblasti výuky). Vyhodnotí celkový význam uchazečů v kontextu
studijního programu, v němž dotyčná / dotyčný působí.
za správnost

10.1.2022

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum
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