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Návrh úpravy podmínek habilita čního a jmenovacího řízení na FSV UK 
doc. ing. Štěpán Jurajda, PhD. (CERGE-EI) 

doc. PhDr. Michal Kubát, PhD. (IMS FSV UK) 
 
Podmínkou habilitačního a jmenovacího řízení je soustavná publikační činnost až do 
zahájení řízení. 
 
Za relevantní jsou považovány recenzované texty vědecko-výzkumného charakteru. 
 
Pro habilitační a jmenovací řízení nejsou do počtu relevantních studií započítávány 
popularizační publikace ani abstrakta, i když jsou publikována v kvalitních časopisech 
nebo sbornících. 
 
V případě spoluautorství je uchazeč na vyžádání povinen doložit svůj podíl na práci. 
 
Uchazeč o jmenovací řízení ve společensko-vědním anebo humanitním oboru by měl 
být autorem alespoň jedné vědecké monografie.  
 
Požadavek autorství alespoň jedné vědecké monografie u jmenovacího řízení lze 
nahradit požadavkem autorství souboru vědeckých studií publikovaných ve 
významných vědeckých časopisech s vysokým IF a/nebo kapitol ve vědeckých 
monografiích vydaných prestižními nakladatelstvími. 
 
Pro společensko-vědní a humanitní obory může být celkový počet publikací u 
habilitačního a jmenovacího řízení menší než požadovaný (viz tabulky níže), a to v 
případě, že bude vyvážen studiemi publikovanými ve významných vědeckých 
časopisech s vysokým IF.  
 
Kvalitní vědecká monografie publikovaná v prestižním nakladatelství může mít pro 
společensko-vědní a humanitní obory stejnou váhu jako vědecké studie publikované 
ve významných vědeckých časopisech s vysokým IF. 
 
Za kvalitu publikačních výstupů a za posouzení o oprávněnosti jejich nahrazování, 
jak je uvedeno výše, je zodpovědná habilitační komise, resp. hodnotící komise pro 
jmenovací řízení, která své stanovisko podrobně odůvodní vědecké radě fakulty. 
 
Citace musí být uváděny bez autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v 
seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno uchazeče. Do citací lze započítat i 
recenze, pokud byly publikovány v odborných periodikách. Není-li explicitně stanoven 
zdroj citačních údajů (WoS, Scopus a dal.), je třeba uvést metodiku vyhledání citací. 
 
Tabulka č. 1 – habilita ční řízení 
 

obor počet publikací z toho mezinárodní 
publikace 

počet citací 

společensko-vědní 
a humanitní obory 

20 5 20 českých 
10 mezinárodních 

umělecko-tvůrčí 
obory 

10 2 10 českých i 
zahraničních 
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Tabulka č. 2 – jmenovací řízení 
 

obor počet publikací z toho mezinárodní 
publikace 

počet citací 

společensko-vědní 
a humanitní obory 

s výjimkou níže 
uvedených 

40 (z toho 1 
monografie) 

15 40 českých 
20 mezinárodních 

právnické obory 40 15 50 v odborné 
české i zahraniční 

literatuře 
umělecko-tvůrčí 

obory 
20 8 12 v zahraniční 

odborné literatuře 
 


