Metodické doporučení pro hodnocení kvalifikace školitelů na FLD ČZU v Praze, kteří nejsou z řad
profesorů, docentů nebo dalších odborníků s vědeckou hodností doktora věd (ve zkratce „DrSc.“)

Doporučení pro oborové rady FLD a vědeckou radu FLD
Dle Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech na ČZU v Praze ze
dne 11. července 2018, čl. 4, odst. 1 jsou školitelé navrhováni oborovými radami zejména z řad
publikačně aktivních profesorů, docentů nebo dalších odborníků s vědeckou hodností doktora věd (ve
zkratce „DrSc.“). Školitelé jsou jmenováni i odvoláváni děkanem po schválení příslušnou vědeckou
radou.
Toto metodické doporučení slouží jako podklad pro hodnocení kvalifikace školitelů na FLD ČZU v Praze
pro odborníky, kteří nejsou z řad profesorů, docentů nebo dalších odborníků s vědeckou hodností
doktora věd. Těmito principy jsou specifikovány požadavky na odbornou způsobilost uchazeče o
jmenování školitelem na FLD ČZU v Praze (dále uchazeč) a současně doplňuje další požadavky, které
jsou součástí odborného profilu uchazeče.
Uchazeči předkládají předsedovi příslušné oborové rady vyplněnou žádost a kvalifikační formulář, který
je dostupný na internetových stránkách FLD v sekci VaV. Zde bude stručně charakterizována dosavadní
vědecká, pedagogická a další odpovídající činnost.
Toto metodické doporučení je formulováno pouze jako doporučení pro oborové rady a vědeckou radu
FLD. Oborová rada posuzuje uchazeče komplexně na základě doložených podkladů. Uchazeč by měl
splňovat minimálně níže uvedené požadavky, přičemž jejich celkové plnění je příslušnou oborovou
radou zváženo s ohledem na obor, resp. specializaci uchazeče a perspektivu být kvalitním školitelem.
Jestliže uchazeč velmi významně přesahuje některou z podmínek, oborová rada toto může zohlednit a
prominout či zmírnit některý jiný požadavek s ohledem na celkové vysoké kvality uchazeče. Po
projednání oborová rada dle Směrnice rektora č. 1/2018 čl. 3, odst. 1 navrhuje školitele
prostřednictvím předsedy na schválení vědecké radě fakulty. Ta posoudí návrh uchazeče obdobně jako
rada oborová a v souladu s Jednacím řádem vědecké rady FLD ze dne 29. 11. 2017 čl. 3, odst. 2 g může
školitele schválit.

Doporučené podmínky
Pedagogická způsobilost
Je hodnocena na základě předcházející pedagogické praxe, tvorby výukových textů, učebních pomůcek
apod. Uchazeč by měl prokázat splnění následujících podmínek:
•

výuka na univerzitě v českém a ve světovém jazyce (po dobu nejméně posledních 3
akademických roků přednášel, nebo vedl cvičení z povinného nebo povinně volitelného
předmětu v bakalářském nebo magisterském stupni na FLD), výjimku z této podmínky lze
uplatnit především u externistů

•

vedení úspěšně obhájených bakalářských a magisterských prací (uchazeč byl vedoucím alespoň
5 kvalifikačních prací, z toho 2 diplomových prací). Oborová rada si může vyžádat tyto obhájené
práce a při rozhodování posoudit jejich kvalitu.
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Vědecká kvalifikace
Kvalita je hodnocena na základě dosavadních vědeckých a odborných prací a jejich citační odezvy.
Základem pro takové hodnocení jsou především:
• články v časopise databáze Web of Knowledge s přiděleným nenulovým IF indexem (IF),
požadavek je minimálně 10 článků v časopisech s IF s důrazem na časopisy v Q1 dle Article
Influence Score (AIS), u většiny z nich musí mít uchazeč významný autorský podíl na publikaci
(minimálně na 5 článcích je prvním autorem), tak aby bylo prokázáno, že ovládá všechny fáze
publikačního procesu (design experimentu, sběr dat, analýzy, psaní rukopisu, submitace a
komunikace s editory) a bude jako školitel schopen doktoranda vést v rámci publikačních
aktivit. Tyto články musí být tematicky a oborově zaměřené v daném oboru
•

recenzování článků v zahraničních vědeckých časopisech s IF, s důrazem na časopisy v Q1 a Q2

•

citace (výhodou alespoň 10 citací bez autocitací dle Science Citation Index)

•

udělené granty (člen řešitelského týmu externího grantu podílející se značnou měrou na
návrhu, výsledcích a řízení projektu).

Požadované mezinárodní aktivity:
• pobyt v zahraničí na univerzitě nebo ve výzkumné instituci za účelem výuky nebo výzkumu
(alespoň 1 pobyt v minimální délce 1 měsíce)
•

prokazatelná spolupráce se zahraničními univerzitami

•

aktivní účast na významných mezinárodních konferencích nebo na univerzitách či vědeckých
institucích.

V Praze dne 24. září 2018

prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.
děkan FLD ČZU v Praze
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