Rámcová hlediska hodnocení pro řízení ke jmenování profesorem
na UK v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové platná od 1. ledna 2015

Následující hlediska hodnocení vycházejí ze zákona č. 111/98 Sb., jmenovitě § 71, 72, 73, 74,
75, Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem UK v Praze, Rámcových
hledisek pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Karlově,
Opatření rektora UK č. 9/2014 a č. 17/2014. Hlediska hodnocení jsou koncipována jako
podklad práce hodnotící komise a rozhodování VR fakulty. Struktura hledisek hodnocení je
založena na aktuálně platných textech „Údaje o uchazeči“ a „Stanovisko hodnotící komise“.
Jestliže v některém z hledisek uchazeč splňuje dané kritérium pouze částečně, může být toto
vyváženo výjimečnými výkony v hlediscích jiných. Doplňující údaje mají rozšířit obraz
o vědeckých, pedagogických, případně dalších odborných aktivitách uchazeče.

Základní údaje o uchazeči
•

Uchazeč o jmenování profesorem musí být mezinárodně uznávanou vědeckou
osobností s výrazným přínosem k rozvoji oboru (představitel „vědecké školy“, zásadní
metodický přínos pro obor v mezinárodním kontextu, založení oboru na pracovišti,
resp. VŠ). Jako pedagog by měl být vedoucí osobností výuky některého z klíčových
předmětů oboru jmenovacího řízení.

•

Předpokladem je předchozí úspěšně dokončené habilitační řízení. V případě oboru
Klinická a sociální farmacie je nezbytné absolvování příslušné atestace pro obor
jmenovacího řízení a hodnotící komise splnění klinické odbornosti a erudici uchazeče
výslovně zhodnotí.

•

Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem musí být podpořena minimálně
dvěma doporučujícími dopisy od profesorů daného (případně blízce příbuzného)
oboru, z nichž nejméně jeden by měl být zaslán zahraničním profesorem,
nebo návrhem děkana fakulty nebo rektora univerzity. Je možné připojit i další
doporučující dopisy významných odborníků v oboru jmenování, kteří v případě, že
nepůsobí na univerzitách, nemusí být profesory.
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Pedagogická činnost
Podmínkou je soustavná pedagogická činnost až ke dni zahájení řízení. Do pedagogické
činnosti se započítává výuka v oboru (nebo blízce příbuzném oboru) v akreditovaných
studijních programech na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí. Výkon pedagogické
činnosti se požaduje v plném rozsahu oboru.
•

Uchazeč musí doložit souhrnnou pedagogickou činnost během posledních nejméně
pěti let v pregraduálním (bakalářském a/nebo magisterském) i doktorském studiu.

•

Je třeba uvést roční hodinové objemy všech typů výuky a komise je posoudí z hlediska,
zda uchazeč učí svůj obor nebo specializaci v celém rozsahu.

•

Uchazeč o jmenování profesorem musí být školitelem diplomantů a doktorandů,
z nichž nejméně 10 diplomantů a 3 doktorandi již absolvovali. Za školitele je možné
považovat také konzultanta (specialistu), který se prokazatelně podílel na přípravě
doktoranda po celou dobu studia. Alespoň u dvou absolvovaných doktorandů musí být
uchazeč hlavním školitelem.

Vědecká a odborná činnost
Podmínkou je soustavná publikační činnost až do zahájení řízení. Za relevantní práce jsou
považovány recenzované texty vědecko-výzkumného charakteru.
Do počtu požadovaných publikací se nepočítají popularizační publikace, abstrakta (i když jsou
publikována v časopisech s IF nebo jiných kvalitních časopisech nebo sbornících).
Celkový počet publikací může být menší než požadovaný v případě, že počet publikací
v periodikách s IF bude podstatně větší než požadovaný počet.
•

Celkem nejméně 40 publikací vědecko-výzkumného charakteru, v oboru Klinická
a sociální farmacie 30 publikací. Publikace bez IF musí být v časopisech s recenzním
řízením.

•

Uchazeč se může profilovat v několika (dvou až třech) směrech výzkumu; u publikací,
které z těchto směrů výrazně vybočují nebo které vznikly ve spolupráci s dalšími
akademickými pracovníky, je nutné přiložit komentář, ve kterém uchazeč konkrétně
specifikuje svůj podíl.
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•

Součástí publikační aktivity by měla být publikace monografického charakteru,
tj. monografie, vysokoškolský učební text, kapitoly (alespoň dvě) ve vědeckých
monografiích nebo významně citovaný souhrnný článek (review) v zahraničním
časopise s IF (alespoň 20 citací dle WoS s vyloučením autocitací), kde je uchazeč prvním
a/nebo korespondujícím autorem.

•

Ve všech oborech je podmínkou soustavná publikační činnost od ukončení habilitace.

•

Oborově specifická hlediska:
o Přírodovědné farmaceutické obory:

Minimálně 25 publikací v mezinárodních

časopisech s IF o hodnotě nejméně 0,5; na nejméně 15 z těchto publikací musí být
uchazeč prvním a/nebo korespondujícím autorem. Celkový součet IF by měl
přesáhnout 50 (u oborů Farmakognosie a Farmaceutická technologie alespoň 40).
Celkový součet IF u publikací, kde je uchazeč prvním a/nebo korespondujícím
autorem, by měl přesáhnout 30 (u oborů Farmakognosie a Farmaceutická
technologie alespoň 20). V rámci každé hodnocené kategorie musí být nejméně
¾ publikací původní vědecké práce obsahující výsledky vlastní výzkumné činnosti
uchazeče (tj. nikoliv přehledný článek, editorial, kasuistika, které lze započítat
do celkového počtu publikací).
o Klinická a sociální farmacie: Minimálně 30 publikací, z toho nejméně 15 publikací
v mezinárodních časopisech s IF; na nejméně 12 z těchto publikací musí být uchazeč
prvním a/nebo korespondujícím autorem. Minimální hodnota IF by měla činit
pro každou z těchto klíčových publikací 0,5. Z těchto klíčových publikací nejméně
5 musí být původní vědeckou prací obsahující výsledky vlastní výzkumné činnosti
uchazeče (tj. nikoliv přehledný článek, editorial, kasuistika, které lze započítat
do celkového počtu publikací). Publikace mimo IF musí být v časopisech s recenzním
řízením, indexovaných v medicínských databázích (WoS, PubMed nebo SCOPUS).

Citace
Relevantními citacemi se rozumí citace uváděné ve standardizovaných databázích (WoS,
SCOPUS), případně i z jiných ověřitelných zdrojů citací. Citace musí být uváděny bez autocitací.
Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů citující práce vyskytuje jméno
uchazeče.
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•

Počet citací dle WoS musí dosáhnout alespoň počtu 150, v oborech Farmakognosie
a Farmaceutická technologie alespoň 100 a v oboru Klinická a sociální farmacie alespoň
70. Citovanost v mezinárodních multicentrických studiích je uvažována samostatně.

H-index
•

Uchazeč uvede hodnoty h-indexu podle databází WoS a SCOPUS (zde též s vyloučením
přímých a nepřímých autocitací /“Self Citations of All Authors“/).

Podíl na řešení grantů, výzkumných projektů a center
•

Žádoucí je soustavné zapojení do řešení grantových projektů jako hlavní řešitel
nebo koordinátor řešitelského týmu.

•

Uchazeč by měl být hlavním řešitelem nejméně jednoho úspěšně ukončeného
grantového programu na národní a vyšší úrovni.

Patenty
Významným doplňkovým hlediskem hodnocení je autorství, případně spoluautorství patentů,
které jsou (nebo v minulosti byly) realizovány v praxi nebo u nich došlo k prodeji licence.

Zahraniční zkušenost
Dosavadní akademická dráha uchazeče musí zahrnovat dlouhodobější odborný zahraniční
pobyt v délce minimálně 3 měsíců, který by měl být nepřetržitý. Nepočítá se účast
na konferencích ani pracovní pobyty kratší než 1 měsíc.

Ostatní činnosti
Informace zde obsažené mohou významně doplnit znalost o profesním profilu uchazeče a tak
podstatně napomoci při práci hodnotící komise a rozhodování VR fakulty. Za relevantní
položky pro účely jmenovacího řízení jsou pokládány zejména:
•

účast na mezinárodních konferencích jako tzv. zvaný přednášející (invited speaker),

•

organizace konferencí (předseda, případně člen organizačního výboru),

•

předseda sekce mezinárodní konference,

•

publikace v mezinárodním kolektivu,
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•

členství ve vědeckých radách,

•

členství v redakčních radách vědeckých časopisů,

•

významná ocenění za vědeckou a/nebo pedagogickou činnost v oboru,

•

práce v různých odborných komisích, veřejný diskurs, podíl na třetí roli univerzity…

Jmenovací řízení akademických pracovníků mimo vlastní fakultu
V případě, že stávající kmenový akademický pracovník Farmaceutické fakulty UK zvolí
ke svému jmenovacímu řízení jinou fakultu Univerzity Karlovy nebo jinou vysokou školu
než Univerzitu Karlovu, požádá po úspěšně ukončeném řízení děkan FaF UK fakultní vědeckou
radu o vyjádření k zařazení příslušného akademického pracovníka do kategorie profesora
(AP4) na Farmaceutické fakultě UK. Takto jmenovaný pracovník svůj krok před vědeckou
radou zdůvodní.

Tento dokument nahrazuje dosavadní „Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení
ke jmenování profesorem na UK v Praze, Farmaceutické fakultě v Hradci Králové“ s účinností
od 1. 1. 2015.

