
Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem  
v oboru sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity 

Hodnocení předkládaných návrhů na zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 
v oboru sociální práce se řídí Zásadami pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem OU 
(dále jen „Zásadami“), které jsou závazným podkladem. 

V souladu s Článkem 1 bodem 5 a Přílohou 1 Zásad jsou níže specifikovány doporučené minimální 
hodnoty (dále jen „kritéria“): 

 

KRITÉRIA PEDAGOGICKÉ ČINNOSTI 

KRITÉRIUM DOCENT PROFESOR 

ZÁVAZNÁ OBECNÁ KRITÉRIA 

Souvislá pedagogická praxe 
související se zaměřením 
daného oboru 

3 let 5 let 

Vedení bakalářských a 
diplomových prací 

10 20 

Obhájené disertační práce 
(školitel) 

- 3 

SPECIFICKÁ KRITÉRIA pro obor 

Autorství a spoluautorství 
vysokoškolských učebních 
textů 

ano ano 

Členství v komisích pro SZZk ano ano 

Oponování 
disertačních/habilitačních prací 

- 5 

Mezinárodní mobility 
související s pedagogickou 
činností v daném oboru 

5 10 

KRITÉRIA VĚDECKOVÝZKUMNÉ ČINNOSTI 

KRITÉRIUM DOCENT PROFESOR 

ZÁVAZNÁ OBECNÁ KRITÉRIA 

Odborné články ve vědeckých 
časopisech, příp. sbornících 
zařazených do referenčních 
databází (WoS a Scopus) 

20 
(z toho 5 v zahraničních) 

30 
(z toho 10 v zahraničních) 

Odborné monografie nebo 
kapitoly v monografiích 

2 5 

Ohlasy (citace) – dokladované 
ohlasy na výsledky tvůrčí 
činnosti (bez autocitací)  

15 
 

30 
z toho 15 v zahraniční 

literatuře 
 



Prezentace na konferencích 
(národní/mezinárodní) 
 

10 
(z toho 2 jako „invited 

speaker“) 

20 
(z toho 5 jako „invited 

speaker“) 

Grantové projekty zaměřené 
na tvůrčí činnost (řešitel nebo 
spoluřešitel) 

3 5 

SPECIFICKÁ KRITÉRIA pro obor 

Hindex 1 3 

Zahraniční stáže zaměřené na 
vědeckovýzkumnou činnost v 
oboru 

ano ano 

Práce v redakčních 
radách/recenzní činnost  

ano ano 

Členství v oborových radách, 
členství ve vědeckých radách 

- ano 

Členství v odborných komisích 
a panelech 

ano ano 

„Vědecká škola“ (tzn. 
absolvent doktorského studia, 
kterého uchazeč školil, vede 
samostaný vědecký tým, 
případně se úspěšně 
habilitoval) 

- ano 

Projekty (řešitel nebo 
spoluřešitel) a výsledky 
aplikovaného výzkumu 

ano ano 
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V Ostravě 28. ledna  2020                                                     doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.,v.r. 
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