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Preambule
Habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem probíhá na ZF MENDELU podle ustanovení
paragrafů 71, 72, 73 a 74 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
a podle Nařízení rektora č. 22/2019 Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení a řízení ke jmenování
profesorem na Mendelově univerzitě v Brně (č. j.: 22292/2019-953 ze dne 3.10.2019).
S ohledem na specifika oborů akreditovaných na Zahradnické fakultě MENDELU a na různorodý
charakter výzkumné, vývojové a umělecké činnosti rozvíjené na fakultě upřesňuje toto nařízení
požadavky na tvůrčí činnost žadatele obsažené v Nařízení rektora č. 22/2019 v článku 3, odst. 4a) a v
článku 4, odst. 4a) Požadavky na tvůrčí činnost.

Článek 1
Započtení aplikovaných výstupů
(1) U oborů s převahou experimentálního výzkumu v přírodních, zemědělských a technických vědních
disciplínách nelze nahradit výstupy Jimp a Jimp prvoautorský aplikovanými výstupy. Minimální
počet citací dle WoS Core Collection bez autocitací je 30 pro habilitační řízení a 60 pro řízení ke
jmenování profesorem.
(2) U oborů se silně aplikovanou charakteristikou zaměřených na vývoj a transfer technologií nebo
šlechtění lze nahradit výstupy Jimp a Jimp prvoautorský aplikovanými výstupy (registrovaný
patent, poloprovoz/ověřená technologie nebo registrovaná odrůda s právní ochranou). V případě
habilitačního řízení lze nahradit aplikovaným výstupem maximálně 3 publikace Jimp, z čehož
může být nahrazena maximálně 1 publikace Jimp prvoautorský. V případě řízení ke jmenování
profesorem lze nahradit aplikovaným výstupem maximálně 4 publikace Jimp, z čehož mohou být
nahrazeny maximálně 2 publikace Jimp prvoautorské.
(3) Minimální počet citací dle WoS Core Collection bez autocitací může být v případě uplatnění
náhrady výstupů Jimp aplikovaným výstupem adekvátně snížen, pro habilitační řízení však
maximálně na hodnotu 20 a pro řízení ke jmenování profesorem na hodnotu 40 citací.
(4) Požadavky na tvůrčí činnost v uměleckých disciplínách obsaženy v Nařízení rektora č. 22/2019 se
nemění.

Článek 2
Závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dne 1.4.2020
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