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Příloha č. 4 

Posuzování vhodnosti vyučujícího pro předmět 
 

 
Vhodnost je vypočítána váženým průměrem plnění dílčích kritérií: 

 

Kritérium Váha 

1. Publikační činnost 0,35 

2. Akademická hodnost 0,32 

3. Výzkumná činnost 0,15 

4. Plnění obecných kompetencí 0,15 

5. Zkušenost z uživatelské praxe 0,02 

6. Projektová činnost 0,01 

 

Samotný výpočet probíhá podle vztahu: 
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Kde: 

- Ua/../f = plnění dílčího kritéria  a/../f 

- Va/../f = váha dílčího kritéria a/../f 
- VVp = výsledná vhodnost pracovníka 

 
 

1. Pro účely posuzování naplnění akreditačních požadavků na AP v oblasti publikační a 

další tvůrčí činnosti jsou publikace nebo výsledky duševního vlastnictví strukturovány 
do skupin: 

 

I. skupina – odborná kniha, kapitola v odborné knize, článek v odborném 
periodiku s IF, patent 

II. skupina – článek v odborném periodiku zařazený do databáze SCOPUS, 
nebo ERIH, software, výsledky s právní ochranou 

III. skupina – ostatní publikační výstupy 

 
Pro akademické pracovníky platí při posuzování publikační a další tvůrčí činnosti tyto 

podmínky: 
a) Akademický pracovník (AP) musí za uplynulých pět let vytvořit pět publikací 

ke každé skupině předmětů, u které zajišťuje výuku. 

b) Z toho každý AP – obdobný asistent / docent / profesor musí mít jednou za 
dva roky skupinu č. I. nebo II. (Skupina č. I. se započítává v této podmínce 

pouze v případě, že daný výstup není započítán v podmínce c). 

c) Z toho každý AP – docent / profesor musí mít jednou za tři roky skupinu č.I. 
 

Pro výpočet plnění požadavku na tvůrčí činnost je stanovena tabulka vah podmínek: 
Akademická hodnost Váha podmínky a) Váha podmínky b) Váha podmínky c) 

AP asistent 1 0 0 

AP odborný asistent 0,7 0,3 0 

Docent, profesor 0,4 0,4 0,2 
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Samotný výpočet kritéria publikační činnost je vyjádření váženého průměru 

procentuálního plnění jednotlivých podmínek s ohledem na akademickou hodnost 
pracovníka: 

Rovnice výpočtu: 
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Kde: 

- pa/b/c = plnění podmínky a/b/c 

- va/b/c = váha podmínky a/b/c vzhledem k akademické hodnosti pracovníka 
- Ppč = výsledné plnění publikační činnosti 

 

2. Pro posuzování kritéria akademická hodnost je každá akademická hodnost vyjádřena 
vahou: 

 

Akademická hodnost Plnění kritéria 

Asistent 0,1 

Odborný asistent 0,3 

Docent 0,85 

Profesor 1 

 

3. Kritérium výzkumná činnost je hodnoceno procentuálně, kdy je jako plnohodnotné 
splnění považováno zapojení příslušného AP do dvou výzkumných projektů či grantů 

v předcházejících pěti letech.  
4. Kritérium plnění obecných kompetencí je hodnoceno jako průměrná míra plnění 

požadovaných kompetencí.  

5. Kritérium zkušenost z uživatelské praxe je hodnoceno procentuálně, kdy je jako 
plnohodnotné splnění považována účast pracovníka na odborné praxi či stáži v rozsahu 

100 dnů v období předcházejících pěti letech. 

6. Kritérium projektová činnost je hodnoceno procentuálně, kdy je jako plnohodnotné 
splnění považováno zapojení příslušného AP do dvou projektů ze strukturálních fondů 

v předcházejících pěti letech.  
 


