Ostravská univerzita
Lékařská fakulta
Syllabova 19 / 703 00 Ostrava-Zábřeh
____________________________________________________________________________________________________

V Ostravě dne 11. 1. 2018

Č. j.: OU-1757/11-2018

OPATŘENÍ DĚKANA
č. 16/2018
Podmínky k zahájení a průběh habilitačního řízení
v oboru Ošetřovatelství na Lékařské fakultě Ostravské univerzity
Náležitosti a průběh habilitačního řízení upravuje § 36 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a Řád
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Ostravské univerzity ze dne
17. srpna 2017. Toto opatření děkana upřesňuje postup na Lékařské fakultě OU.
1. Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče adresovaný děkanovi Lékařské fakulty
(příloha 1). Poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením upravuje opatření rektora č.
27/2017.
2. K návrhu na zahájení habilitačního řízení předloží uchazeč strukturovaný životopis
(příloha 2); úředně ověřené kopie dokladu o získání vysokoškolského vzdělání
a příslušného titulu; úředně ověřené kopie dokladů o získání vědeckopedagogických
titulů, vědeckých hodností a případné další odborné kvalifikace; přílohy č. 3 až 8 ve třech
tištěných vyhotoveních (originál + 2 kopie) spolu se separátními výtisky nebo xerokopiemi
(nejsou-li součástí habilitační práce) a případným potvrzením; habilitační práci ve čtyřech
tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě (pdf); návrh tří témat přednášky
pro odbornou veřejnost vztahující se ke zvolenému oboru. Externí uchazeč (mimo LF
OU) dodá doporučení děkana příslušné fakulty nebo vedoucího instituce.
3. Referenti oddělení pro vědu a výzkum Lékařské fakulty a příslušný proděkan provedou
formální kontrolu odevzdaných dokumentů a následně je předají děkanovi. V případě
formálních nedostatků je uchazeč písemně vyzván, aby tyto nedostatky odstranil
nejpozději do 30 kalendářních dnů. Pokud takto do uvedeného data neučiní, děkan řízení
zastaví a všechny dokumenty jsou uchazeči vráceny.
4. Fakultní oddělení pro vědu a výzkum, ve spolupráci s příslušným rektorátním oddělením,
vykoná oznamovací povinnost na MŠMT o zahájení habilitačního řízení.
5. Děkan, ve spolupráci s fakultním oddělením pro vědu a výzkum, oznámí členům
habilitační komise jejich jmenování a zašle jim jmenovací dekrety a podklady nutné pro
posouzení vědecké a pedagogické kvalifikace uchazeče.
6. Habilitační komise navrhne 3 oponenty habilitační práce (jiné, než členy komise), zajistí
vypracování oponentních posudků do 30 dnů a vypracuje stanovisko k uchazeči.
Oponenti by neměli být ve střetu zájmů s uchazečem. Předseda komise odevzdá
posudky a stanoviska na oddělení vědy a výzkumu Lékařské fakulty, které je odesílá
uchazeči. Následně je uchazeč zařazen do programu zasedání Vědecké rady Lékařské
fakulty a informace o probíhajícím habilitačním řízení jsou zveřejněny na úřední desce LF
OU.
7. Habilitační komise ve spolupráci s uchazečem zajistí organizačně přednášku pro
odbornou veřejnost na Lékařské fakultě OU v dostatečném předstihu před obhajobou
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habilitační práce na zasedání Vědecké rady LF OU. Uchazeč spolu se žádostí o zahájení
habilitačního řízení dodá tři návrhy témat veřejné přednášky, ze kterých komise jedno
téma vybere. Uchazeč je o vybraném tématu informován minimálně týden před konáním
přednášky.
8. Vedoucí ústavu, v souladu se základními dokumenty o habilitačním řízení na Ostravské
univerzitě, zejména s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
na OU, navrhne děkanovi složení habilitační komise. Doporučený počet členů komise je
5, z toho nejméně 3 členové jsou externí a předsedou je profesor. Po schválení tento
návrh předloží děkan Vědecké radě Lékařské fakulty.

Přílohy opatření:
Příloha 1 Návrh na zahájení habilitačního řízení na Lékařské fakultě Ostravské univerzity
Příloha 2 Životopis
Příloha 3 Souhrnná informace o pedagogické, vědecké a odborné činnosti
Příloha 4 Pedagogická činnost
Příloha 5 Seznam vědeckých a odborných prací
Příloha 6 Seznam ohlasů na publikované práce
Příloha 7 Přehled absolvovaných zahraničních vědeckých a odborných stáží
Příloha 8 Další doklady osvědčující vědeckou a odbornou kvalifikaci
Příloha 9 Minimální požadavky k habilitačnímu řízení v oboru Ošetřovatelství

Toto opatření nabývá platnosti ke dni 1. 2. 2018 a ruší OD č. 3/2017.

Zpracovala: Prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D., vedoucí Ústavu ošetřovatelství a porodní
asistence, proděkanka pro zahraniční vztahy LF OU

doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc.
děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Rozdělovník: Portál OU
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