
Autoevaluační kritéria podle čl. 3 Směrnice rektora č. 1/2006 VUT v Brně 

Postup při jmenovacím řízení na VUT v Brně 

 

Uchazeč:  

 

Jméno, příjmení, tituly, datum narození, bydliště 

Podklad k návrhu na jmenování:  

 

A. Vědecká a odborná činnost  

 

 Položka Počet 

bodů 

1  Monografie (Knižní publikace zpracovávající vědní problém v hloubce, 

rozsahu a významu převyšujícím možnosti článku. Podstatným rysem 

je originalita částí, které přinášejí nové vědecké poznatky. Monografií 

se nerozumí, byť kvalitní, kompilace, učebnice, příručka apod.) – za 

jeden autorský arch  

3  

2  Původní vědecká práce ve vědeckém časopisu s impakt faktorem (IF) 

větším než 0,500  

20  

3  Původní vědecká práce ve vědeckém časopisu s IF 0,100-0,500  15  

4  Původní vědecká práce ve vědeckém časopisu s IF menším než 0,100 

nebo ve vědeckém časopisu bez IF  

10  

5  Významné inženýrské, umělecké, architektonické, ekonomické dílo 

podle čl. 2 Směrnice VUT  

20  

6  Citace jiným autorem podle Science Citation Index (SCI)  3  

7  Zahraniční patent  15  

8  Domácí patent/autorské osvědčení 5/3  

9  Příspěvek ve sborníku světového nebo evropského kongresu, sympozia, 

vědecké konference  

10  

10  Abstrakt ve sborníku světového nebo evropského kongresu, sympozia, 

vědecké konference  

2  

11  Příspěvek ve sborníku národního nebo mezinárodního kongresu, 

sympozia, vědecké konference  

4  

12  Publikace v odborném časopisu  3  

13  Abstrakt ve sborníku národního nebo mezinárodního kongresu, 

sympozia, vědecké konference, příspěvek ve sborníku odborné 

konference  

1  

14  Citace jiným autorem v publikaci bez SCI  1  

15  Členství v současném výboru světové nebo evropské vědecké 

společnosti  

10  

16  Členství v současném výboru česko-slovenské vědecké společnosti  5  

17  Členství v redakční radě vědeckého časopisu v zahraničí 15  

18  Členství v redakční radě česko-slovenského vědeckého časopisu  10  

19  Členství v redakční radě odborného časopisu  5  

20  Členství ve vědecké radě (1 období)  3  

21  Členství v programovém výboru světového nebo evropského kongresu, 

sympozia, vědecké konference  

10  

22  Členství v programovém výboru národního nebo mezinárodního 

kongresu, sympozia, vědecké konference  

5  

23  Získání zahraničního grantu (řešitel, spoluřešitel)  10  

 



24  Získání externího grantu (řešitel, spoluřešitel)  6  

25  Odborná příručka v oboru – za jeden autorský arch  2  

26  Členství v grantových komisích, radách výzkumných programů 2  

27  Posudek zahraniční publikace nebo projektu, znalecký posudek, 

expertíza  

3  

28  Členství v komisích pro habilitační nebo profesorské řízení 3  

29  Posudek domácí publikace nebo projektu  2  

30  Posudek k obhajobě habilitační nebo disertační práce k Ph.D. (DrSc., 

CSc.)  

2  

 

 
B. Pedagogická činnost  

 

 Položka Počet 

bodů 

1  Za každý rok pedagogického působení na vysoké škole na plný úvazek 

(částečné úvazky se sčítají), u externích učitelů se započítávají 

přednášky, praktika a cvičení metodikou používanou na VUT  

2  

2  Zavedení oboru, který je součástí současného studijního programu  30  

3  Zavedení předmětu, který byl vyučován v posledních pěti letech  15  

4  Vedoucí obhájené bakalářské/diplomové práce  1/2  

5  Školitel/školitel specialista studenta, který získal Ph.D. (CSc., Dr.)  15  

6  Učebnice – za jeden autorský arch  3  

7  Překlad cizojazyčné učebnice  15  

8  Skripta – za jeden autorský arch  2  

9  Vytvoření významné výukové pomůcky (film, video, software)  10  

10  Recenze učebnice nebo skript  2  

11  Členství v oborové radě doktorského studijního programu  2  

12  Členství v komisi pro státní doktorskou zkoušku nebo obhajobu 

disertační práce  

1  

13  Členství v komisi pro státní závěrečné zkoušky v jednom roce   1  

 

 
Minimální požadavky k podání žádosti uchazečem:  

 

  

A1-A6  

 

A7-A14  

 

A ostatní  

 

A celkem  

 

B celkem  

Školitel 

absolventů 

doktorského 

studia  

Celkem 

A+B  

Prof.  120  80  120  320  80  1  400  

Doc.  50  50  40  140  40  0  180  

 
Jde-li u vědeckých prací inženýrských, uměleckých architektonických, ekonomických děl o kolektivní 

práci, započítává se počet bodů dělený dvěma.     

 

 

 

 

Datum zpracování:       Podpis  


