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Profil odborného asistenta, docenta a profesora na MFF UK 

 v oblasti vědy, výuky a služby akademické obci 

 

 

Tato kvalitativní kritéria slouží jako orientační měřítko při rozhodování o kariérním postupu. 

Představují žádoucí profil kandidáta; míra skutečného naplnění jednotlivých požadavků se 

posuzuje u každého uchazeče individuálně, v celkových souvislostech. 

 

Odborný asistent (při první atestaci po 3 letech): Je na začátku úspěšně se rozvíjející 

vědecké kariéry a má schopnost a zájem vyučovat a vést studenty. 

Věda: Má schopnost samostatné vědecké práce a širší představu, kam tato práce bude 

směřovat. Má několik kvalitních publikací dle zvyklostí oboru. Měl by mít zkušenost 

z dlouhodobého pobytu na kvalitním zahraničním pracovišti. Podal již alespoň jeden návrh 

grantového projektu u grantové agentury s celostátní nebo mezinárodní působností. 

Výuka: Zapojuje se do výuky a má zkušenost minimálně na úrovni pomoci při přednáškách, 

cvičení či v praktiku. Vypisuje zadání studentských prací (bakalářských a diplomových, 

případně studentských projektů). 

Služba: Nepožaduje se na této úrovni, i když kolegiální přístup a chuť podílet se na širším 

chodu pracoviště je jednoznačným pozitivem.   

Docent (při jmenování): Má prokázat mezinárodně srovnatelnou kvalitu ve vědě, výuce 

a výchově studentů a aktivní přístup k službě akademické obci. 

Věda: Má jasně definovaný vlastní vědecký program. Má mezinárodní reputaci, kterou 

prokazuje způsobem typickým pro příslušný obor a kterou doloží významní odborníci oboru. 

Použité metriky v závislosti na oboru zahrnují např. (spolu)autorství kvalitních a adekvátně 

citovaných původních publikací v mezinárodních impaktovaných časopisech či ve sbornících 

renomovaných konferencí, významný podíl na vytvoření recenzovaných artefaktů1, přednášky 

na uznávaných mezinárodních konferencích apod. Pozitivem je i autorství přehledových 

článků či kapitol v odborných monografiích. Uchazeč má zkušenost s grantovými aplikacemi 

u velkých národních či mezinárodních agentur a měl by vykázat úspěch jako řešitel 

v grantových soutěžích. 

Výuka: Má zkušenost se samostatným vedením přednášky a měl by být dobře hodnocen 

studenty. Vede bakalářské nebo magisterské studenty, cení se zkušenost s vedením 

postgraduálních studentů.  

Služba: Měl by mít za sebou službu mezinárodní vědecké komunitě např. formou recenzní 

práce pro časopisy, konference a grantové agentury, (spolu)organizace konferencí a 

workshopů, aktivní členství v odborných organizacích apod. Aktivně se podílí na chodu svého 

pracoviště.  

 

1 https://www.acm.org/publications/policies/artifact-review-badging 
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Profesor (při jmenování): Je mezinárodně respektovanou vědeckou a pedagogickou 

osobností. 

Věda: Má ucelený vědecký program s výsledky, které si již získaly mezinárodní uznání 

doložené významnými odborníky oboru. V rámci pracoviště je klíčovou osobností, která jej 

profiluje. Má za sebou řadu hojně citovaných publikací, vykazujících konzistenci v kvalitě 

a relevanci tematického zaměření. Je zván k zastávání významných funkcí v dané komunitě, 

např. jako zvaný řečník, plenární řečník, člen programových či řídících výborů kvalitních 

mezinárodních konferencí. Své výrazné postavení v oboru může doložit také zvanými 

přehledovými články či monografiemi. Reprezentuje své pracoviště ve významných 

národních či mezinárodních grantových projektech.  

Výuka: Formuje výuku a je zárukou její kvality v dané oblasti. Má vytvořenou vlastní 

vědeckou školu a jeho bývalí pregraduální a postgraduální studenti by měli být úspěšní ať už 

v akademickém prostředí či mimo něj.  

Služba: Má významné postavení ve službě mezinárodní akademické obci (např. editor 

odborného časopisu, organizátor či jiný klíčový funkcionář významné konference apod.). 

Výrazně se podílí na chodu svého pracoviště a je mentorem služebně mladších kolegů. 

 

Vědecká rada MFF UK schválila na svém zasedání dne 4. října 2017.  

 

 

       Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. 

        děkan fakulty 


