Doporučení pro habilitační a profesorská řízení
Vědecká rada ČVUT projednávala na svých posledních zasedáních požadavky na habilitační
řízení, která rektor ČVUT předkládá k vyjádření VR ČVUT. Dospěla k následujícím závěrům,
aby habilitační řízení na ČVUT byla zkvalitněna a byla rovněž v souladu s bodovacím
systémem pro financování součástí ČVUT. To samé platí i pro profesorská řízení:
1) Soubor všech předložených publikací musí být dohledatelný v databázích a měl by
obsahovat několik článků publikovaných v impaktovaných časopisech (VR ČVUT
obvykle požaduje minimálně 2 impaktované publikace pro habilitaci a 5
impaktovaných publikací pro profesory).
2) Většina předložených publikací má být v recenzovaných časopisech.
3) Rozhodující většina publikací, i ve sbornících vědeckých konferencí, má mít
mezinárodní dopad (publikovat v angličtině nebo v jiném světovém jazyce).
4) Věnovat větší pozornost citacím (ne autocitace). V odstavci 2-Kladné ohlasy prací je
nutno uvádět v 1. položce pouze citace v uznávané mezinárodní databázi (např. WoS,
Scopus apod.).
5) Spis k oběma řízením musí být sepsán tak, aby bylo z něho jasné (pro členy
Vědeckých rad) jakých vědeckých výsledků habilitant nebo uchazeč o profesora
dosáhl, v závěru musí být stručný životopis zaměřený zejména na pedagogickou a
vědeckou činnost uchazeče a dále seznam významných publikací habilitanta.
Habilitační komise a komise pro profesorské řízení a Vědecká rada fakulty musí zajistit, aby
předložené materiály pro uvedená řízení odpovídaly těmto požadavkům.
V případě nesplnění výše uvedených požadavků je doporučeno odložit řízení uchazeče do té
doby, až uvedené požadavky budou splněny. Tím bude zajištěno bezproblémové projednání
ve Vědecké radě ČVUT.
Vyzvaná přednáška: Musí být ve sborníku konference nebo tištěném programu konference
uvedeno jako "invited" nebo "keynote lecture", popř. "Vyzvaná přednáška". Jako vyzvané se
nepočítají přednášky na konferencích, kde je více než 20% přednášek vyzvaných. Jako ocenění se
uznává ocenění cenou pro nejlepší přednášku(y) nebo poster.
Převzato z FEL ČVUT (VR ČVUT používá tuto definici)

