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Zásady pro habilitační řízení a jmenování profesorů
Ostravskou univerzitou
Smyslem zásad je přispět ke zvýšení prestiže vědecko-pedagogických titulů udělovaných Ostravskou
univerzitou a vytvořit jednotný kvalifikační rámec pro tyto činnosti.
Zásady slouží jako závazný podklad pro činnost habilitačních komisí a komisí pro profesorské
jmenovací řízení k posouzení způsobilosti uchazeče v duchu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a následně pro projednávání těchto řízení v příslušné vědecké radě.
Soubor požadavků specifikovaných v těchto Zásadách je nutno chápat jako minimální. Při vlastním
řízení musí být uchazeč hodnocen komplexně. Požadavky pro jednotlivé oblasti musí být splněny
současně a nejsou vzájemně zastupitelné.
Tyto zásady neřeší otázku habilitačního řízení umělecko-pedagogických oborů.
Hodnocení uchazeče zahrnuje tyto oblasti:
I.
pedagogická způsobilost
II.
vědeckovýzkumná a umělecká činnost
III.
uznání odbornou veřejností.

I. Pedagogická způsobilost
Hodnocení pedagogické způsobilosti dokládá uchazeč zpravidla dle následující osnovy:
- doba souvislé pedagogické praxe na VŠ,
- vedení diplomantů,
- vedení doktorandů,
- autorství a spoluautorství při tvorbě učebních textů (učebnice, skripta),
- inovační přínos pedagogické práci (nové směry, koncepce, metodiky, učební texty a
pomůcky, výukový software apod.)
- zapojení do rozvojových grantů (FRVŠ, TEMPUS, SOCRATES apod.),
- členství ve státnicových komisích a oborových radách.
I.1 Závazné požadavky pro habilitaci
1. vědecká hodnost (tj. Dr., CSc. nebo DrSc.) v oboru nebo oboru příbuzném,
2. souvislá pedagogická praxe na VŠ v délce nejméně tří let.

1.
2.
3.
4.
5.

I.2 Závazné požadavky pro profesorské jmenovací řízení
vědecká hodnost v oboru nebo oboru příbuzném,
řádná habilitace v oboru,
souvislá pedagogická praxe na VŠ v délce nejméně pěti let nebo nejméně dva roky po habilitaci,
autorství učebních textů (učebnice, skripta apod.),
výchova doktorandů nebo členství v oborových radách.

II. Vědeckovýzkumná a umělecká činnost
Podklady pro hodnocení v této oblasti předkládá uchazeč o habilitační nebo profesorské jmenovací
řízení a mj. zahrnují:
- monografie,
- původní odborná sdělení, publikovaná v recenzovaných odborných periodikách a sbornících,
- přednášky na konferencích a sympoziích, zvláště přednášky vyžádané,
- zapojení do badatelských grantů (registrované v CEP) jako navrhovatel nebo spoluřešitel,
- autorství výzkumných zpráv,
- oponování výzkumných zpráv,
- patenty, autorská osvědčení, průmyslové vzory,
- expertizní činnost v oboru (soudní znalec apod.),
- recenze pro odborná periodika.
II.1 Závazné minimální požadavky pro habilitaci
1. 10 – 20 odborných publikací v oboru, publikovaných v recenzovaných odborných periodikách
nebo sbornících, z toho minimálně u poloviny hlavní autorství (konkrétní počet závisí na
obecných zvyklostech daného oboru).
II.2 Závazné minimální požadavky pro profesorské jmenovací řízení
1. 20 – 40 odborných publikací v oboru, publikovaných v recenzovaných periodikách nebo
sbornících, z toho nejméně u 15 hlavní autorství (konkrétní počet závisí na obecných zvyklostech
daného oboru),
2. jedna monografie v oboru.

III. Uznání odbornou veřejností
Dokládá uchazeč zejména ohlasem na publikované práce.
Zahrnuje:
- citace v odborné periodiku, sborníku či disertaci, zvláště citace zahraniční,
- pozvání k působení na cizích pracovištích,
- oponování doktorských a kandidátských disertací, habilitačních prací,
- oponování badatelských grantových projektů (CEP),
- členství ve vědeckých kolegiích a radách,
- členství v oborových radách,
- členství ve výborech odborných společností,
- členství v redakčních radách vědeckých periodik,
- členství ve výborech celostátních a mezinárodních konferencí a sympozií,
- poradce mezinárodních a celostátních institucí (UNESCO, UNICEF, WHO apod.).
III.1 Závazné minimální požadavky pro habilitační řízení
1. Minimálně 5 citací uchazečových prací jinými autory v odborných periodikách, sbornících
konferencí nebo habilitačních, doktorských či kandidátských disertačních pracích.
III.2 Závazné minimální požadavky pro profesorské jmenovací řízení
1. Minimálně 20 citací uchazečových prací v recenzovaných odborných periodikách nebo sbornících
konferencí.

2

Závěrečná ustanovení
1. Výjimku z uvedených ustanovení může na základě návrhu vědecké rady příslušné fakulty udělit
pouze rektor OU.
2. Habilitační práce nebo její podstatná část musí být předem publikována a takto poskytnuta
odborné veřejnosti (vysoké školy, ústavy ČAV apod.).
3. Průběh habilitačního a profesorského jmenovacího řízení stanoví v souladu se zákonem
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, Zásadami pro habilitační řízení a jmenování profesorů
Ostravskou univerzitou a interními směrnicemi jednotlivých fakult OU.
Zpracoval: Doc. Ing. Petr Pánek, CSc., prorektor
Schváleno VR OU dne 24. 10. 2000

Prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., v.r.
rektor OU
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