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Při citování článků uvádějte v přílohách č. 4, č. 5 dle směrnice a v habilitační práci v
případě více tvůrců všechny autory, NEPOUŽÍVEJTE zkratku „et al.“, „aj.“ (nebo
ekvivalent v řeči, ve které je článek napsán).
Pokud se jedná o dílo, které odpovídá více kategoriím, uvádí se jednou.
Obecně platí, že vše může být uvedeno jen jednou (např. pokud je publikace citována
ve WOS a SCOPUS, uvede se to důležitější z pohledu uchazeče, tj. v tomto případě
WOS apod.) a vše musí být dohledatelné, tj. i např. informace o vedení PhD studentů
– u uchazečů z MU musí být vedení PhD studentů v IS MU viditelné a dohledatelné (v
případě vedení studentů z jiných univerzit není vyžadováno).
Impakt faktor časopisu se uvádí v roce vydání příslušného článku.
V příloze č. 5 (Annex No. 5 to the MU Directive on Habilitation Procedures and
Professor Appointment Procedures) uveďte u článků publikovaných v časopisech s
impakt faktorem výši IF časopisu v roce, ve kterém práce vyšla, vč. příslušného
kvartilu (Q). V případě, že jste u konkrétního článku uvedeni jako korespondenční
autor – nutno vyznačit!
Na začátku přílohy č. 6 je nutné uvést, zda uchazeč bude či nebude uvádět autocitace,
nejlépe hned pod odstavec končící poznámkou pod čarou3 (za autocitace se považuje
citování daného díla uchazečem).
V případě, že uchazeč autocitace bude uvádět je pak nutné v příloze č. 7 v příslušné
kolonce uvést podíl autocitací v %.
Jak citovat - Knihovna univerzitního kampusu - Masarykova univerzita
Bibliografickou citaci nezkracujte.
Originální názvy publikací nepřekládejte.
U publikací s IF uvádějte výši IF, kategorii dle WOS a kvartil (Q) (v případě více
kategorií uveďte pouze kategorii relevantní pro oblast, ve které zahajujete habilitační
řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, příklad: IF=1,167; GENETICS &
HEREDITY Q4), dále je nutné uvést kvartil (Q) a kategorii dle AIS.
Vzor správného záznamu: Document Type: Article; (IF = 2,354; Dle IF
NEUROSCIENCES Q2; Dle AIS NEUROSCIENCES Q1).
Články, které jsou teprve přijaty k tisku, se do příloh nesmí uvádět (Směrnicí MU je to
striktně zakázáno - nejsou dohledatelné/publikované).
V příloze č. 6 neuvádějte citace, které se nacházejí v závěrečných pracích studentů,
citace nalezené v judikatuře apod.
Součástí habilitační práce, v případě souboru uveřejněných vědeckých prací, musí být
komentář (v angličtině), a to v rozsahu odpovídajícím standardní situaci v oboru
přiměřeně podrobně charakterizuje stav problematiky, cíle práce, použitou metodiku,
dosažené výsledky a v případě prací se spoluautory i kvantitativní a obsahový
autorský podíl uchazeče, vzor zde.
Součástí habilitační práce, v případě písemné práce obsahující nové vědecké poznatky,
musí být abstrakt (v angličtině), který musí obsahovat stručnou a výstižnou
charakteristiku stavu problematiky, cílů práce, použité metodiky a dosažených
výsledků.

