Zásady komise „Archeologie“
pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul „DSc.“
Práce komise vychází z Pravidel pro udělování vědeckého titulu „doktor věd“ v AV ČR vydaných jako Směrnice Akademické rady AV ČR č. 8/2020, z Obecných zásad pro posouzení
disertace a osobnosti uchazeče závazné pro všechny komise vydaných Grémiem pro udělování vědeckého titulu „doktor věd“, a řídí se Prováděcím postupem k Pravidlům pro udělování vědeckého titulu „doktor věd“.

I. Obecná kritéria posuzování disertace a osobnosti uchazeče
Každou žádost o udělení vědeckého titulu posuzuje Komise individuálně, ale řídí se přitom
níže uvedenými zásadami. Při hodnocení žádosti vychází Komise z předložené disertace a
jejích tezí, strukturovaného životopisu a seznamu publikovaných prací uchazeče/uchazečky
(dále jen uchazeč).
1. Uchazeč o získání vědeckého titulu „DSc.“ musí být vyhraněnou osobností, která je respektována domácí i zahraniční vědeckou komunitou a je příkladem jak po stránce ryze vědecké, tak po stránce morální. Tuto skutečnost uchazeč dokládá v životopise, a to zejména:
• dlouhodobým vedením výzkumných týmů;
• rolí hlavního řešitele při vedení grantových projektů podporovaných významnými poskytovateli;
• vedením velkých terénních výzkumů;
• účastí v mezinárodních výzkumných projektech a dalších mezinárodních aktivitách;
• školením doktorandů, pedagogickou činností na VŠ, činností v oborových radách VŠ
apod.;
• členstvím v redakčních radách významných odborných časopisů, hodnotících panelech apod.;
• zvanými přednáškami na zahraničních konferencích a univerzitách;
• mimořádnými popularizačními výstupy a projekty;
• významnými domácími a zahraničními oceněními (včetně stipendií).
2. Podmínkou pro udělení vědeckého titulu „DSc.“, je úspěšná obhajoba disertace v rámci
řízení k udělení této hodnosti. Disertací se rozumí:
• publikovaná vědecká monografie, jejímž jediným nebo hlavním autorem je uchazeč. Pokud jde o kolektivní dílo, musí být uchazeč hlavním autorem a editorem, jeho
autorský podíl musí být rozhodující a musí být v žádosti přesně specifikován;
• soubor publikovaných vědeckých článků v renomovaných časopisech
a sbornících doplněný komentářem. U většiny článků musí být uchazeč hlavním autorem, u kolektivních článků je třeba specifikovat jeho autorský podíl. Za vhodné se považují především články v časopisech evidovaných (aktuálně nebo v době publikace)
v databázích WoS a Scopus.
Disertace musí řešit závažný vědecký problém a přinášet významné teoretické nebo metodické závěry. Pokud je jako disertace předložen soubor článků, musí se vázat k jednomu
tématu, které autor podstatným způsobem rozvíjí. Disertace nemůže být prací, která již byla
použita k obhájení jiné akademické či pedagogické vědecké hodnosti. Za disertaci také nelze
považovat práce typu archeologických „fontes“, katalogů, učebnic apod.
3. Celková publikační činnost uchazeče musí zahrnovat:
• nejméně jednu monografii většího významu, u které je uchazeč hlavním autorem,
kromě disertace;
• přiměřený počet článků v renomovaných odborných časopisech a sbornících. Za takový počet se obvykle pokládá 40 článků (pokud je jako disertace předkládána monografie), 50 článků (pokud je jako disertace předkládán soubor článků, které se do
tohoto počtu zahrnují), příp. 30 článků (pokud je uchazeč autorem více než dvou vý-
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znamných monografií). Na těchto článcích musí mít uchazeč významný autorský podíl, který v bibliografii doloží procentuálním údajem, příp. doplňující informací. Mezi
články musí být přibližně:
polovina článků v časopisech evidovaných (aktuálně nebo v době publikace) v databázích WoS a Scopus;
polovina článků, kde uchazeč vystupuje jako první autor;
polovina článků v zahraničních časopisech a sbornících.
požadované články se nezapočítávají stručná sdělení, materiálové články, recenze

4. Seznam publikovaných prací uchazeč předkládá ve strukturované podobě podle osnovy:
A)
monografie;
B)
kapitoly ve vědeckých monografiích;
C)
články v odborných časopisech s IF;
D)
články v dalších zahraničních odborných časopisech evidovaných ve WoS a Scopus;
E)
články v dalších domácích odborných časopisech evidovaných ve WoS a Scopus;
F)
články v dalších renomovaných odborných časopisech a sbornících vydaných
v zahraničí;
G)
články v dalších renomovaných odborných časopisech a sbornících vydaných v ČR;
H)
ostatní odborné či populární práce, které uchazeč považuje za důležité;
I)
recenzní ohlasy na uchazečovy práce (zejména monografie);
J)
souhrnné citační ohlasy podle akademických sociálních sítí (např. Google Scholar).

II. Materiály požadované k obhajobě
Materiály uvedené v „Pravidlech“:
a) úředně ověřený doklad o úspěšném zakončení vysokoškolského studia (diplom);
b) úředně ověřený doklad o udělení akademického titulu Ph.D. nebo doklad o udělení vědecké hodnosti kandidáta věd nebo doklad o udělení jim na roveň postaveného titulu;
c) životopis s přehledem dosavadní vědecké praxe;
d) seznam publikací, které jsou podkladem disertace (dle požadavků definovaných
v „Pravidlech“);
e) teze disertace v 10 výtiscích;
f) disertace v 5 výtiscích;
g) sdělení, v jakém pracovně-právním vztahu disertace vznikla;
h) vyjádření o vlastním vědeckém přínosu a podílu práce, pokud byly vědecké výsledky
uvedené v disertaci získány se spoluautory;
i) písemná stanoviska dvou doktorů věd nebo profesorů (viz čl. III. odst. 4);
j) předkládá-li uchazeč v novém řízení k udělení vědeckého titulu novou disertaci v témže
vědním oboru, sdělení, kdo vydal zamítavé rozhodnutí, název původní disertace a vymezení rozdílů obou disertací.
Dne 16. 3. 2021
PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.
předseda komise
Projednáno a schváleno Grémiem pro vědecký titul na 19. zasedání dne 16. 3. 2021.

prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc.
místopředseda Grémia pro vědecký titul “

