Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze
pro řízení ke jmenování profesorem

Fakulta:							Katedra:
Uchazeč:						Podpis:

Typ
kvantif.
posledních10 let
posledních 20 let
Aktivity
koef.
počet
body
počet
body
1. Prestižní vědecké publikace a realizace





    monografie (výstava arch. prací) zahranič.
10-20




    samostat. části v mezinár. monografii
3-6




    monografie (výstava arch. prací) ČR
7-12




    samostat. části v české monografii
2-4




    článek v mezinár. recenzovaném časopise
3-10




    příspěvek na mezinár. konf. (ve sborníku)
2-4




    průmyslem potvrzené použití – zahr.
5-10




    realiz. dílo většího rozsahu – zahr.
5-10




    průmyslem potvrzené použití - ČR
2-5




    realiz. dílo většího rozsahu – ČR 
2-5




    Prestižní publikace celkem





    Minimální požadavek:                     


35

55
2. Kladné ohlasy prací





    citace zahraniční
6




    citace ČR
2




    uvedení realiz. díla v odb. publ. – zahr.
6




    uvedení realiz. díla v odb. publ. - ČR
2




    Ohlasy prací celkem





    Minimální požadavek: 


    24

36
3. Pedagogická činnost





    přednášení v řád.  studiu min. 2 hod/týd.
2/sem




    pravidelná cv. min. 2 hod/týd.
0,5/sem




    vedení studentských projektů
0,5/sem




    zavedení nového předmětu v řád. studiu            
4




    vysokoškolská učebnice
6 - 10




    vysokoškolská skripta předn./cvičení
6 / 4




    středoškolská učebnice
2-5




    jiná knižní publikace, didakt. pomůcka
3 - 6




    překlad učebnice
3




    výukový film, video, výukový software
3




    Pedagogická činnost celkem





    Minimální požadavek: 


30

45
4. Vědecká výchova, vedení vědec. týmu





    úspěšný doktorand nebo aspirant
8




    vedení doktoranda před/po dokt. zkoušce 
2/4




    stážista se závěrečnou prací
1




    vedení oceněné studentské práce
1




    vedení obhájené diplomové práce
1/dipl




    garant doktor. PGS, člen obor. rady PGS
3




    vedoucí výzkumného nebo projekt. týmu
4




    vedoucí katedry, ředitel ústavu
3




    Věd. vých., vedení věd. týmu celkem





    Minimální požadavek


20

32




5. Tvůrčí, aplik. a proj. činnost, ost. publ.





    úspěšný projekt uplat. v mezinár. soutěži
10 - 15




    úspěšný projekt uplat. v české soutěži
7 - 12




    původní článek v českém věd. a odb. čas.
3




    odborný článek referativní nebo populariz
1




    pův. příspěvek na čes. konf. (ve sborníku)
2




    opon. výzk. zpráva (pouze odp. řešitel)
1 - 3




    ochranný dokument (vyn., pat., lic.)
5




    udělený grant zahraniční
5 - 10




    udělený grant externí ČR
2 - 4 




    jmenov. spoluprac. zahraničního grantu
3 - 6




    jmenov. spoluprac. grantu ČR
1 - 2




    realizované dílo 
1-7




    jiná aktivita
1 - 4




    Tvůrčí aplikační a proj. činnost celkem





    Minimální požadavek:  


55

80
6. Uznání vědeckou komunitou





    vyzvaná přednáška na mezinárodní konf.
3




    vyzvaná přednáška na české konferenci
2




    pedagogická činnost na jiné vysoké škole
1 - 5




    soudní znalec
2




    mezin. věd.resp.odb.komise (předs./člen)
5 / 3




    česká věd. resp. odb.komise (předs./člen)
3 / 2




    mezin. redakč., techn., správ., dozor. rada
2




    česká redakč., techn., správ., dozor. rada
1




    výbor odborné organizace mezinár./nár.
3 / 1




    org. nebo prog. výbor konf. mezinár./nár.
3 / 1 




    komise pro obh. DrSc předs./člen (jen 1x)
6 / 3




    kom.pro obh.CSc, Dr, PhD př./čl (jen 1x)
4 / 2




    publikovaná recenze
3




    lektorský posudek kniha / článek   
    v mezinárodním časopise
4 / 1




    oponent. pos.(prof,DrSc,hab,CSc,Dr,PhD)
2




    znalecký posudek
1




    akademický funkcionář
3




    jiné aktivity
1 - 4




    Uznání vědeckou komunitou celkem





    Minimální požadavek


34

50

I. Při hodnocení kvantifikovaných kritérií lze pro jmenování profesorů použít buď hodnocení za posledních deset let nebo za posledních dvacet let podle volby uchazeče.
II. Povinností jmenovací komise je zodpovědné provedení hodnocení pro každou jednotlivou skupinu aktivit. Celkový součet bodů za všechny skupiny se nehodnotí.
III. Jmenovací komise věnuje pozornost zejména splnění bodového hodnocení aktivit ve skupinách 1, 3, 4, 5. Ve skupině 3 se doporučuje požadovat pedagogické působení v oboru jmenování  po dobu 3 let, ve skupině 4 se doporučuje požadovat výchovu alespoň jednoho úspěšného doktoranda (nebo aspiranta z dřívějších let). 
IV. Při nesplnění kvantifikovaných kritérií v některé skupině se hodnotící komise explicitně vyjádří ke kvalitě uchazeče v příslušné oblasti, vyjádření bude projednáno VR ČVUT.



Jmenovací komise:
členové:							předseda:				



