
Tento dokument není určen k vyplňování tabulky. Jeho účelem je kromě oficiálního popisu jednotlivých 
položek poskytnout také vysvětlující komentáře schválené vědeckou radou Fakulty stavební ČVUT. 
Oficiální popis položek je zde uveden běžným fontem, zatímco komentáře jsou připsány kurzívou.  
 
Na základě změn v tabulce kvantifikovaných kritérií ČVUT se v současné době pracuje na aktualizaci 
Komentáře. V případě nejasností prosím kontaktujte proděkana pro VaV prof. Dr. Ing. Bořka Patzáka. 
 

Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze pro habilitační řízení 
je použita tabulka pro habilitace, ale stejná pravidla se uplatňují i pro jmenovací řízení 

Účelem komentáře je zpřesnění a sjednocení výkladu kritérií. 
 
Obecné zásady: 
 

• Každý výsledek se započítává pouze jednou. Například publikace bodovaná jako “monografie” se už 
nepočítá jako “vysokoškolská učebnice” a “významné dílo většího rozsahu” už nebude hodnoceno jako 
“potvrzené realizované dílo”. 

• Pokud bylo výsledku dosaženo se spoluautory, provádí se redukce bodového hodnocení podle 
procentuálního podílu uchazeče. Výsledné hodnocení se zaokrouhluje na desetiny bodu. Redukce se však 
netýká hodnocení ohlasů (citací) ani vedení doktorandů či diplomantů.  

• Doporučuje se jasně specifikovat, za jaké konkrétní období se hodnocení provádí. Nejjednodušší je do 
tohoto období zahrnout celé kalendářní roky, např. “2011 až 2015” při hodnocení za 5 let. Pokud uchazeč 
vyplňuje tabulku uprostřed kalendářního roku a chce zahrnout i nejnovější výsledky, měl by specifikovat 
období pomocí měsíců, např. “září 2010 až srpen 2015”.  

• Doporučuje se, aby hodnocené výsledky (zejména publikace, ale i patenty, užitné vzory atd.) byly řádně 
vykázány v databázi VVVS. To samozřejmě neplatí pro externí uchazeče (mimo ČVUT).  

• Veškeré hodnocené publikace by měly být uvedeny s kompletní bibliografickou informací, včetně rozsahu 
(počtu stran). I další výsledky by měly být jasně a konkrétně specifikovány (např. názvy přednášených a 
cvičených předmětů a příslušné semestry, jména vedených doktorandů a dalších studentů a příslušné 
období, čísla a názvy udělených grantů a doba řešení).  

• Při posuzování toho, zda daný časopis splňuje požadovaná kritéria (např. zda je zařazen do databáze Web 
of Science), rozhoduje stav v době, kdy byl publikován konkrétní hodnocený článek. 

• Veškeré hodnocené výsledky se přednostně zařazují do té položky, jejímuž popisu odpovídají. Mezi “jiné 
aktivity” patří pouze ty výsledky, které nelze zařadit jinam.  
 

typ kvantif. posledních  
 5 let 

posledních  
10 let 

aktivity koef. počet body počet body 
1. Prestižní publikace a realizace      
článek v časopise WoS/Scopus/MathSci 
Článek musí být dohledatelný pod jménem autora na Web of Science, Scopus 
nebo MathSciNet jako publikace typu “Article” nebo “Review” (nikoli “Proceedings 
Paper” nebo “Conference Paper”). 

10     

příspěvek ve sborníku mezin.recenz.vědecké konf. A*/jiné 
Mělo by se skutečně jednat o mezinárodní konferenci, u které je v RIV uveden typ 
akce “světová” , „mezinárodní“ či “evropská”, nikoli “celostátní” nebo “lokální”. 
Sborník může být tištěný nebo elektronický. Články, které mají charakter pouhého 
abstraktu (v rozsahu méně než 2 strany), se nezapočítávají. Zařazení konference 
do třídy A* se používá jen v některých oborech a na stavební fakultě bude 
naprostá většina konferencí spadat mezi „jiné“, s hodnocením za 2 body.  

4/2     

zahraniční vědecká nebo tvůrčí monografie 
Za monografii se doporučuje považovat dílo o rozsahu minimálně 100 stran, které 
přináší nové poznatky (nikoli učebnici). 

18     

vědecká nebo tvůrčí monografie  vydaná v ČR 8     
kapitola v zahran. výzkumné nebo tvůrčí monografii 6     
kapitola ve výzkumné nebo tvůrčí monografii vydané v ČR 3     
zahraniční výstava arch. a uměleckých prací 18     
výstava arch. a uměleckých prací ČR 15     
udělený patent zahraniční (USA, JP nebo Evropský) 
Patent by měl být již prokazatelně udělen (nikoli ve stádiu posuzované patentové 
přihlášky). V případě zahraničních patentů se doporučuje doložit oficiální potvrzení 
o udělení patentu. 

10     

udělený patent národní  
Národní patenty jsou dohledatelné v Databázi patentů a užitných vzorů Úřadu 
průmyslového vlastnictví, viz https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-
line/databaze-patentu-a-uzitnych-vzoru/narodni-databaze.html 

4     

významné inž. n. uměl. dílo většího rozsahu 15     
samostatná část v zahraniční výstavě arch. a uměl. prací 8     
samostatná část ve výstavě arch. a uměl. prací ČR 5     
zahraniční významné inž. nebo uměl. dílo většího rozsahu  18     



udělený užitný vzor, průmyslový vzor národní 
Užitný vzor musí být uveden v Databázi patentů a užitných vzorů Úřadu 
průmyslového vlastnictví, viz https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-
line/databaze-patentu-a-uzitnych-vzoru/narodni-databaze.html 
Průmyslový vzor musí být uveden v Databázi průmyslových vzorů Úřadu 
průmyslového vlastnictví, viz https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-
line/databaze-prumyslovych-vzoru/narodni-databaze.html 

1     

článek v arch. a uměl. časopise uvedeném v národním seznamu recenz. časopisů 5     
významná výzkumná zpráva (pouze odp. řešitel) 
Zprávy, které prošly formálním oponentním řízením (nikoli běžné zprávy, které 
byly elektronicky zaslány a přijaty příslušným panelem). 

1     

výsledky promítnuté do právních norem (pouze odp. řešitel) 1     
Prestižní publikace a realizace celkem      
Minimální požadavek:   30  48 

 
2. Uznání vědeckou komunitou      
citace ve WoS/Scopus/MathSci/ERIH 
Uvažují se citace bez autocitací. Při hodnocení citací se body neredukují podle 
počtu autorů. Pro zařazení do hodnoceného období je rozhodující rok, ve kterém 
byl článek citován. 

3     

licence patentu mezinárodní  7     
licence patentu národní 4     
redakční rada časopisu WoS/Scopus/ERIH 9     
předseda mezinár. vědecké nebo tvůrčí konference  9     
předseda/člen prog.výboru mezin.vědecké nebo tvůrčí konference 7/3     
předseda české vědecké nebo tvůrčí konference 4     
předseda/člen prog.výboru české vědecké nebo tvůrčí konference 3/1     
volený člen mezinárodního stálého výboru 4     
ocenění prestižních organizací 
Zde se hodnotí ta ocenění, která nespadají mezi ocenění architektonických a 
stavebních děl uvedená v položce o 9 řádků níže. 

5     

vyzvaná přednáška na mezinárodní vědecké nebo tvůrčí konferenci 
Vyzvanou přednáškou se rozumí přednáška, ke které byl uchazeč jmenovitě 
vyzván organizátory a byla zařazena na významné místo v programu konference 
(např. plenary lecture, keynote lecture, opening lecture). Nepatří sem běžná 
přednáška, ke které byl účastník “vyzván” hromadně rozesílaným zvacím 
dopisem. 

4     

vyzvaná přednáška na české vědecké nebo tvůrčí konferenci 2     
recenzní posudek pro časopis WoS/Scopus (v seznamu recenzovaných pro arch. 
a uměl. obory). 
Jedná se o recenzní posudky vypracované uchazečem na články v časopisech 
uvedených v databázi WoS či Scopus nebo (v případě architektonických a 
uměleckých oborů) uvedené v národním seznamu recenzovaných časopisů. 
Posudky hodnocené v této položce nemohou být zároveň hodnoceny v podobné 
položce v oddílu 5. 
Jelikož činnost recenzentů v mezinárodních časopisech je obvykle důvěrná a 
uchazeč nemusí být ochoten zveřejňovat seznam konkrétních článků, které 
posuzoval, připouští se možnost využití záznamu “verified peer review record” ze 
serveru serveru publons.com, který potvrzuje počty recenzí pro jednotlivé 
časopisy při zachování anonymity. 

1     

citace arch. v mezinárodní databázi (v oboru renomované) 3     
citace arch. 2     
ohlas na realizaci díla většího rozsahu v odb. publ. ČR 
Při hodnocení ohlasů se body neredukují podle počtu autorů. Mělo by jít o ohlas v 
odborném časopise, ročence či webu odborné společnosti apod., nikoli například v 
denním tisku nebo na běžném zpravodajském serveru. Je třeba uvést, kterého 
konkrétního díla se ohlas týká. Jako ohlas lze započítat i udělení ceny za 
konkrétní dílo. 

5     

ohlas na realizaci díla většího rozsahu v zahr. odb. publ. 10     
redakční rada arch. a uměl. časopisu uvedeného v národním seznamu 
recenzovaných časopisů 

8     

ocenění prest. organizací (Grand Prix, Grand Design, Cena za architekturu, 
Stavba roku, apod.) 
Zde se hodnotí vyjmenované nebo jim podobné ceny za architektonická a 
stavební díla.  

15     

státní ocenění, vyznamenání (Cena MK, Státní řády a medaile, FAIA) 20     
úspěšný architektonický a umělecký projekt uplatněný v mezinár. soutěži 
Projekty hodnocené v této položce nemohou být zároveň hodnoceny v podobné 
položce v oddílu 4. 

10     

úspěšný architektonický a umělecký projekt uplatněný v české soutěži 
Projekty hodnocené v této položce nemohou být zároveň hodnoceny v podobné 
položce v oddílu 4. 

5     

Uznání vědeckou komunitou celkem      
Minimální požadavek:    20  32 

https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-patentu-a-uzitnych-vzoru/narodni-databaze.html
https://www.upv.cz/cs/sluzby-uradu/databaze-on-line/databaze-patentu-a-uzitnych-vzoru/narodni-databaze.html


 
3. Pedagogická činnost      
přednášení v řád. studiu min. 2 hod/týd. / sem 
Udělují se 4 body za každý semestr, ve kterém uchazeč přednášel aspoň 2 hodiny 
týdně. Při vyšším celkovém počtu odpřednášených hodin v semestru se bodové 
hodnocení nezvyšuje. 
Při nižším počtu odpřednášených hodin v semestru se provádí proporcionální 
redukce. Například při pravidelném úvazku 1 hodina přednášek za týden se přidělují 2 
body. 

4     

pravidelná cvičen min. 2 hod/týd. /sem 
Udělují se 2 body za každý semestr, ve kterém uchazeč vedl cvičení v rozsahu aspoň 
2 hodiny týdně. Při vyšším celkovém počtu odcvičených hodin v semestru se bodové 
hodnocení nezvyšuje. 
Při nižším počtu odcvičených hodin v semestru se provádí proporcionální redukce. 
Například při pravidelném úvazku 1 hodina cvičení za týden se přiděluje 1 bod. 

2     

vedení ateliérů, arch. a uměleckých studentských projektů, za semestr max. 
Udělují se nejvýše 3 body za každý semestr, ve kterém uchazeč vedl ateliéry, 
architektonické a umělecké studentské projekty. 

3     

zavedení nového předmětu v řád. studiu 4     
vysokoškolská učebnice 6     
vysokoškolská skripta 3     
obhájený doktorand – školitel nebo školitel specialista 
Uděluje se 9 bodů za vedení každého doktoranda, který v hodnoceném období 
úspěšně obhájil dizertační práci. Pokud měl doktorand i jiného školitele, počet bodů 
zůstává stejný (žádná redukce se neprovádí). 

9     

aktivní doktorand po SDZ - školitel nebo školitel specialista 
Udělují se 4 body za vedení každého doktoranda, který stále studuje a v hodnoceném 
období úspěšně složil SDZ. Pokud má doktorand i jiné školitele, počet bodů zůstává 
stejný (žádná redukce se neprovádí). Za doktorandy před SDZ se žádné body 
neudělují. 

4     

vedoucí úspěšně obhájené diplomové práce 
Pokud měl diplomant i jiného školitele, počet bodů zůstává stejný (žádná redukce se 
neprovádí). 

3     

vedoucí úspěšně obhájené arch. nebo umělecké diplomové práce 6     
mimoř. pedag. aktivity (kurs Athens, Erasmus předn. pobyt) max. 3     
jiné výuk. odb. knižní publikace, didaktické pomůcky 
Mělo by jít o publikaci či pomůcku používanou při výuce. 

3     

Pedagogická činnost celkem      
Minimální požadavek:    25  40 

 
4. Granty, zahr. pobyty a tvůrčí činnost       
řešitel zahr. výzk. grantu (ERC,H2020, ...) 20     
řešitel českého výzk. grantu (GAČR, TAČR, ...) 15     
spoluřešitel zahraničního výzkumného grantu 12     
spoluřešitel českého výzkumného grantu 7     
jmenovaný člen řešit. týmu zahr. výzk. grantu 
Body za spolupráci na grantu získávají odborní spolupracovníci, ale ne hlavní řešitel 
či spoluřešitel, který si již započítal body za udělený grant.  

5     

jmenovaný člen řešit. týmu českého výzk. grantu 3     
vedoucí výzk. týmu/centra na univerzitě 
Udělují se 4 body, pokud uchazeč působil v pozici vedoucího výzkumného týmu nebo 
centra. Obvykle se udělují pouze jednou (nenásobí se "počtem týmů"). 

4     

výzkumná nebo umělecká stáž v zahraničí min. 3  měs.  4     
potvrzené realizované arch. a umělecké dílo 
Nepatří sem díla, která už byla hodnocena jako “významné umělecké dílo většího 
rozsahu”. 

4     

úspěšný arch. návrh nebo projekt uplatněný v mezinár. soutěži 
Projekty hodnocené v této položce nemohou být zároveň hodnoceny v podobné 
položce v oddílu 2. 

10     

úspěšný arch. návrh nebo projekt uplatněný v české soutěži 
Projekty hodnocené v této položce nemohou být zároveň hodnoceny v podobné 
položce v oddílu 2. 

5     

smluvní výzkum -  bod za 50 tis (příjem ČVUT bez DPH), max. však 10 bodů 10     
jiná aktivita 
Lze započítat například certifikované metodiky, funkční vzorky a software splňující 
podmínky RIV (kromě výukového softwaru, který se hodnotí jako didaktická pomůcka 
v oddílu “Pedagogická činnost”). 

2     

Granty a tvůrčí činnost celkem      
Minimální požadavek:     15  24 

 



5. Služba komunitě      
předseda/člen org. výboru mezin. vědecké nebo tvůrčí konference 6/3     
předseda/člen org. výboru české vědecké nebo tvůrčí konference 4/2     
předseda/člen mezin. vědecké nebo tvůrčí resp. odborné komise 
Body se neudělují za samotné členství v odborné společnosti, ale za práci v konkrétní 
komisi (committee, task group), která je touto společností zřízená a plní svěřené úkoly 
(např. připravuje podklady pro tvorbu norem nebo souhrnnou zprávu o stavu poznání 
v určité oblasti). 

5/3     

předseda/člen české věd. nebo tvůrčí  resp. odborné komise  3/2     
člen kom. pro obh. PhD (výjimka VR - počítá se jen 1x) 
Udělují se 2 body, pokud byl uchazeč aspoň jednou členem komise pro obhajoby 
PhD. Při opakovaných účastech se bodové hodnocení nezvyšuje. 
2 body náleží i uchazeči, který byl vědeckou radou schválen jako možný člen komise 
pro obhajoby PhD, a to i v případě, že se zatím nezúčastnil konkrétní obhajoby. 

2     

oponent. posudek (hab.,PhD) 1     
recenzní posudek pro časopis WoS/Scopus/ ERIH 
Jedná se o recenzní posudky vypracované uchazečem na články v časopisech 
uvedených v databázi WoS, Scopus nebo ERIH. Posudky hodnocené v této položce 
nemohou být zároveň hodnoceny v podobné položce v oddílu 2. 
Jelikož činnost recenzentů v mezinárodních časopisech je obvykle důvěrná a 
uchazeč nemusí být ochoten zveřejňovat seznam konkrétních článků, které 
posuzoval, připouští se možnost využití záznamu “verified peer review record” ze 
serveru serveru publons.com, který potvrzuje počty recenzí pro jednotlivé časopisy při 
zachování anonymity. 

1     

popularizační článek v mezin./českém časopise 2/1     
popularizační pořad v zahr./českých médiích 2/1     
uspořádání výstavy, konference, workshopu většího rozsahu (arch a uměl./jiné) 4/2     
významný technický předpis nebo norma 1     
jiné aktivity 1     
Služba komunitě celkem      
Minimální požadavek   10  16 

 


