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Kritéria pro odm ěňování vynikajících výsledk ů z prost ředků koordinátora 
Progresu Q18 

(sestavená Radou programu) 
 
 
Kritéria pro hodnocení výsledků mají dvě úrovně: A a B. Úroveň B má dvě skupiny: 
B1 a B2. Zařazení do úrovní a skupin navrhují sami navrhovatelé, Rada podle svého 
uvážení může zařazení návrhu změnit. 
 

Úroveň A 
 
Do kategorie A je zařazen takový významný výzkumný počin, který prokazatelně 
překračuje výstup běžného akademického provozu (zařazovaný do skupiny B2) a 
kterému odpovídá jedna nebo více následujících charakteristik: 
 
1) je originálním přínosem k poznání společnosti, politiky či médií, vycházejícím z 
nového vymezení výzkumného problému a/nebo z uplatnění nové výzkumné 
metodologie, 
2) je konceptuálně ukotven ve více než jedné vědní disciplíně (je multidisciplinární či 
interdisciplinární), 
3) je novou vědní školou. 
 
K nutným součástem takového počinu dále patří: 
 
1) k jeho realizaci byl zformován výzkumný tým, který stále pracuje, 
2) jeho výsledky byly a jsou soustavně publikovány v odborných publikacích, 
3) jeho výsledky jsou uplatňovány ve výuce na FSV UK. 
 
Do této kategorie bude dále zařazeno dlouhodobé hostování na významné 
zahraniční univerzitě s prokazatelně pozitivními efekty pro fakultní mezinárodní 
spolupráci a rozvoj vědních oborů. 
 

Úroveň B 
 
Úroveň B má dvě skupiny: B1 a B2. Skupina B1 představuje publikační výsledky. 
Skupina B2 představuje vědecké aktivity. 
 

Skupina B1 – publika ční výsledky 
 
Skupina B1 obsahuje čtyři základní typy výstupů: odborná kniha, kapitola v odborné 
knize, článek v odborném časopise a editaci odborné publikace nebo 
monotématického čísla odborného časopisu. 
 
Odborná kniha 

 
1) zahrnuje výjimečně kvalitní výzkumnou monografii, která:  

 
a) zveřejňuje původní a objevné výsledky vědeckého výzkumu autora nebo týmu 
autorů; 
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b) dosahuje světové úrovně v daném oboru (renomované nakladatelství, min. 2 
renomovaní recenzenti); 
c) má velmi významný a prokazatelný přínos pro rozvoj oboru (pochvalné posudky 
recenzentů); 
d) vyznačuje se velmi vysokou metodologickou úrovní a náročností zpracování. 
 
2) zahrnuje výjimečně kvalitní vysokoškolskou učebnici nebo příručku, která: 
  
a) dosahuje světové úrovně v daném oboru (renomované nakladatelství, renomovaní 
recenzenti); 
b) má velmi významný a prokazatelný přínos pro výuku oboru (např. poskytuje 
autoritativní učebnici nebo příručku pro důležité téma nebo disciplínu); 
c) vyznačuje se velmi vysokou pedagogickou úrovní a náročností zpracování. 
 
Kapitola v odborné knize 
 
1) Zahrnuje kapitolu ve výjimečně kvalitní výzkumné monografii (viz definici odborná 
kniha ad 1).  
 
2) Zahrnuje kapitolu ve výjimečně kvalitní vysokoškolské učebnici nebo příručce (viz 
definici odborná kniha ad 2). 
 
Článek v odborném časopise 
 
Zahrnuje původní článek publikovaný buď v časopise impaktovaném v databázi 
Journal Citation Reports nebo Scopus, nebo v recenzovaném zahraničním časopise 
uznávaném v daném oboru. 
 
Nezahrnuje recenze, medailony, komentáře, editorialy, nekrology apod. anebo texty 
kratší než 10 normovaných stran, resp. 18 000 znaků včetně mezer.  
 
 
Editace odborné publikace nebo monotématického čísla odborného časopisu 
 
Editovaná publikace musí splňovat výše uvedené kvalitativní parametry odborné 
knihy a časopisu. 
 

 
Skupina B2 – v ědecké aktivity 

 
Na úrovni B2 se nacházejí vědecké aktivity, které jsou významné, nemají však nutně 
charakter posunu pro celý obor v mezinárodním/globálním měřítku.  
 
 
Vědecké týmy   
 
Týmem se chápe skupina odborníkům řešící společný výzkumný záměr či projekt, 
která vykazuje konkrétní badatelské výsledky (série odborných setkání, workshopů a 
konferencí ke stěžejnímu tématu společného výzkumu, publikační výstupy apod.). 
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1) Vytvoření a koordinace činnosti vědeckého týmu v rámci Progresu s účastí 
pracovišť/fakult/univerzit v ČR.  
 
2) Zařazení do zahraničního vědeckého týmu, který řeší významný vědecký projekt. 
 
 
 
Výzkumné granty   
 
Ukončení grantového projektu s vynikajícími výsledky pro daný obor či skupinu 
oborů. 
 
 
 
Konference  
 
1) Vystoupení jako keynote speaker na významné domácí nebo zahraniční 
konferenci. 
 
2) Uspořádání významné mezinárodní konference. 
 
3) Sestavení a předsednictví panelu na významné mezinárodní konferenci. 
 
 
Vědecké hostování   
 
1) Zvané vystoupení (přednáška, prezentace apod.) na významné zahraniční 
univerzitě.  
 
 
Prezentace výsledk ů vědy na ve řejnosti   
 
1) Prestižní vystoupení ve veřejném prostoru jako zástupce oboru. Prestižními se 
rozumí taková vystoupení, která svým rozsahem, stopáží apod. umožňují přiblížit 
veřejnosti obor, jeho hlavní problémy či nejdůležitější aktuálně diskutované otázky 
(např. Hyde Park Civilizace, Historie CS a podobné publicistické, dokumentární či 
popularizační pořady a pásma v rozhlase či televizi). 
 
2) Soustavné a významné popularizační výstupy v médiích doprovázené zveřejním 
příslušnosti k fakultě (nikoli krátké komentáře k denním událostem) typu: 
  
a) odborná spolupráce na filmovém scénáři/dokumentárním filmu/televizním pořadu, 
pravidelné přednášky v rozhlase;  
b) esej/rozsáhlý komentář v politických, společenských a kulturních časopisech a 
revue; 
c) úspěšné a dlouhodobé vedení popularizačních prezentací v nových mediích 
(internetové stránky, vědecké blogy, odborná on-line videa, apod.). 
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V Praze dne 28. října 2017 
 
 
 

Za správnost:  
 
 
 

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc.  
koordinátor Progres Q18 

 
 


