Doporučení k hodnocení habilitačních řízení
a řízení ke jmenování profesorem
na Fakultě tělesné kultury
Univerzity Palackého v Olomouci

Tato „Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě tělesné
kultury Univerzity Palackého v Olomouci“ byla projednána na zasedání Vědecké rady FTK UP dne
20. 11. 2017.
Tato „Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě tělesné
kultury Univerzity Palackého v Olomouci“ byla Vědeckou radou FTK UP schválena hlasováním mimo
zasedání dne 19. 9. 2018.

Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení ke jmenování
profesorem na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Doporučení k hodnocení habilitačních řízení a řízení pro jmenování profesorem jsou základní orientací
a východiskem pro uchazeče a pro hodnotící komise. Nelze je chápat jako kritéria, jejichž splnění
je rozhodující pro získání příslušné kvalifikace. Uchazeč je vždy posuzován komplexně.
Doporučení jsou rámcovými ukazateli, které jsou typické pro vysokoškolské akademické pracovníky
na příslušných kvalifikačních stupních. Zjednodušené členění převažujícího odborného kinantropologického
zaměření na a) společenské a humanitní vědy a b) zdravotní a přírodní vědy respektuje
interdisciplinární charakter kinantropologie.
Tyto ukazatele a další interdisciplinární aspekty, včetně kvality výzkumné a publikační interdisciplinární
týmové spolupráce uchazeče, posuzují hodnotící komise. Dalším neméně závažným aspektem posuzování
je pracovní zařazení uchazeče.

Obecné požadavky
1) Pedagogická činnost
Pedagogickou činností se rozumí edukačními systémy prokazatelné pedagogické aktivity v oboru
kinantropologie na všech stupních vysokoškolského vzdělávání v České republice nebo v zahraničí.
Doporučení k pedagogické činnosti
Habilitační řízení:





Souvislá nejméně tříletá pedagogická činnost (výukového charakteru).
Souhrnná tříletá pedagogická činnost přerušovaná v souladu s legislativou příslušné vysoké školy
(výukového charakteru).
Hodinový objem a struktura pedagogické činnosti, stejně jako počty vedených a obhájených
kvalifikačních prací studentů, jsou posuzovány s ohledem na specifikaci oboru.
Podíl na rozvoji studijního programu/oboru/specializace/závažné edukační oblasti kinantropologie,
a to včetně tvorby podpůrných studijních materiálů (učebnice, skripta, e-learningové texty apod.).

Řízení ke jmenování profesorem:






Souvislá nejméně pětiletá pedagogická činnost (výukového charakteru).
Souhrnná pětiletá pedagogická činnost přerušovaná z důvodů, které jsou v souladu s legislativou
příslušné vysoké školy (výukového charakteru).
Hodinový objem a struktura pedagogické činnosti, stejně jako počty vedených a obhájených
kvalifikačních prací studentů, jsou posuzovány s ohledem na specifikaci oboru.
Uchazeč je školitelem nejméně tří doktorandů a nejméně jeden doktorand školitele již ukončil
úspěšně doktorské studium.
Garance/odpovědnost za rozvoj studijního programu/oboru/specializace/závažné edukační oblasti
kinantropologie, a to včetně tvorby podpůrných studijních materiálů (učebnice, skripta, e-learningové
texty apod.).
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Doporučení k plnění ukazatelů v pedagogické činnosti

Řízení

Počet vedených závěrečných prací
s úspěšnou obhajobou
(Bc. + Mgr.)/z toho Mgr.

Počet vedených studentů DSP/z toho
absolventů DSP

15/5

-/-

30/15

3/1

Habilitační řízení
Řízení ke jmenování profesorem

2) Publikační činnost a citační ohlasy
Za uznatelnou publikační činnost jsou považovány publikační výstupy v oboru kinantropologie nebo jemu
blízkému vědnímu oboru, které jsou v souladu s hodnocením platné „metodiky hodnocení výsledků
výzkumných organizací“ a výjimečně i celosvětově uznávaná a v databázích registrovaná vědecká periodika
specializovaných oborů (např. nejvýše hodnocená vědecká periodika ve sportovních odvětvích, JOPERD
apod.). Jedná se zejména o:






Publikace indexované v databázi Web of Science (WoS) v periodikách, která mají přidělený Impact
Factor (IF).
Publikace v periodikách indexovaných v databázi Scopus.
Ostatní publikace v recenzovaných vědeckých periodikách, splňujících vysoké odborné a etické
nároky. Do této kategorie mohou být zahrnuty publikace v časopisech indexovaných ve světově
uznávaných databázích (například ProQuest nebo PubMed; databáze ERIH PLUS není v tomto
kontextu považována za světově uznávanou databázi) nebo evidovaných na seznamu recenzovaných
periodik vydávaných v ČR (dříve kategorie Jrec).
Monografie a kapitoly v monografiích (splňujících definici odborné knihy dle platné „metodiky
hodnocení výsledků výzkumných organizací“) indexovaných v databázích WoS, Scopus nebo
pozitivně hodnocených v rámci platné „metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací“.

Kvalita publikací v periodikách je závažnější, než souhrnné počty publikací, a proto je publikace hodnocena
i podle umístění periodika v kategorii periodik blízkých odbornému zaměření uchazeče (zjednodušeně podle
kvartilů Q1 až Q4; první autorství v publikaci na úrovni umístění periodika v nejvyšším decilu periodik oboru
může být hodnoceno pozitivněji, než spoluautorství v četných nízko hodnocených periodikách na úrovni Q4).
Dokladovaná publikační činnost uchazeče je ověřována zejména na úrovni databází WoS a Scopus. Uchazeč
je povinen před zahájením řízení poskytnout Oddělení pro vědu a výzkum FTK své vědecké identifikátory
[ResearcherID (WoS), Author ID (Scopus), ORCID iD (orcid.org)] a zajistit, že jeho publikační výstupy jsou
v daných databázích k jeho identifikátorům přidruženy.
Do počtu relevantních citací jsou započítány citace bez autocitací (dle metodiky dané databáze):



Souhrnný počet citací podle WoS a Scopus.
Doplňující přehled citací podle Google Scholar.

Kvalita citací v periodikách je také hodnocena podle umístění periodika v kategorii periodik blízkých
odbornému zaměření uchazeče (zjednodušeně podle kvartilů Q1 až Q4) a podle hodnoty H-indexu
v databázích WoS a Scopus.
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Doporučení k plnění ukazatelů v publikační činnosti

Oblast
Kinantropologie
s převažujícím
zaměřením na

Souhrn
publikací v
periodikách
*

Publikace**
v periodikách
s přiděleným
IF na WoS
Hlavní
autor***
Q1-Q2****

Publikace**
v periodikách
s přiděleným
SJR ve
Scopusu
Hlavní
autor***
Q1-Q2****

Publikace**
v periodikách
v dalších
světově
uznávaných
databázích/
Seznamu
(dříve Jrec)

Monografie
Hlavní
autor***

Kapitola v
monografii
Hlavní
autor***

Hlavní
autor***

Habilitační řízení

Společenské a
humanitní vědy

Zdravotní a
přírodní vědy

20

20

4

5

2

3

1

2

8

15

3

4

2

3

6

10

3

4

2

3

15

25

5

6

4

5

15

1

1

4

-

1

5

1

1

2

-

-

30

2

2

6

1

1

15

1

1

3

-

1

Řízení ke jmenování profesorem

Společenské a
humanitní vědy

Zdravotní a
přírodní vědy

40

40

* Souhrn publikací udává celkový minimální počet publikací uchazeče v periodikách (To znamená, že pokud
je publikace evidována ve více databázích, započítá se do souhrnu pouze jednou).
** Jedná se o celkový počet publikací uchazeče v periodikách v dané databázi/seznamu/kategorii bez ohledu
na možnost jejich současného výskytu v jiné databázi (jiném takto označeném sloupci této tabulky).
*** Jedná se o počet publikací z celkového počtu publikací v dané databázi/seznamu/kategorii, kde je uchazeč
hlavním autorem.
**** Jedná se o počet publikací z celkového počtu publikací uchazeče v dané databázi v periodikách, která
jsou v oboru blízkém odbornému zaměření uchazeče zařazena do kategorie Q1 nebo Q2 dle metodiky dané
databáze (pokud je časopis zařazen do více oborů, je zohledněno nejlepší dosažené hodnocení).
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Doporučení k plnění ukazatelů v citovanosti
Oblast Kinantropologie s převažujícím
zaměřením na

Citace* na WoS
bez autocitací

Citace* ve Scopusu
bez autocitací

Citace* na Google
Scholar

Společenské a humanitní vědy

5

10

50

Zdravotní a přírodní vědy

15

20

100

Společenské a humanitní vědy

10

20

100

Zdravotní a přírodní vědy

30

40

200

Habilitační řízení

Řízení ke jmenování profesorem

* Jedná se o celkový počet citací uchazeče v dané databázi/kategorii bez ohledu na možnost jejich současného
výskytu v jiné databázi (jiném takto označeném sloupci této tabulky).

3) Vědeckovýzkumná, odborná a společenská činnost
Zahrnuje veškeré odborné aktivity, a to i s přesahem do zahraničí (vedení výzkumných týmů, organizování
konferencí, přednášky na mezinárodních konferencích, zahraniční stáže a další aktivity). Významnou
součástí hodnocení je řešení výzkumných grantů, grantů na podporu vědeckovýzkumné činnosti
a rozvojových projektů.
Komise hodnotí plnění vědeckovýzkumné, odborné a společenské činnosti:
Habilitační řízení:





Podíl na řešení výzkumných grantů.
Podíl na řešení rozvojových projektů.
Přednášky na významných mezinárodních konferencích.
Aktivní účast na aktivitách vědeckých a odborných institucí, komisí, výborů apod.

Řízení ke jmenování profesorem:





Hlavní řešitel výzkumných grantů.
Podíl na řešení rozvojových projektů.
Zvané přednášky na významných mezinárodních konferencích.
Řízení a podíl na řízení vědeckých a odborných institucí, komisí, výborů apod.

Součástí předkládaných materiálů uchazeče dále bude detailně zpracovaný:





Přehled pedagogické činnosti (dokládající za stanovené období realizovanou přednáškovou činnost,
vedení seminářů a cvičení, vedení závěrečných prací, školitelství, apod.).
Přehled publikační činnosti (v předepsané struktuře).
Přehled citací (v předepsané struktuře).
Přehled výzkumných, rozvojových a dalších projektů (s odlišením typů poskytovatelů, rolí uchazeče
v projektech a uvedením získané finanční podpory).
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