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Část první 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 
Obecná ustanovení a členění 

1. Tyto Zásady pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem Ostravské 
univerzity (dále jen „Zásady“) jsou závazným podkladem pro předkládání návrhů 
na zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem (dále jen 
„jmenovacího řízení“) a pro jejich projednávání na Ostravské univerzitě (dále jen 
„OU“).  

2. Účelem Zásad je zajištění udržování kvality a hodnoty akademických titulů 
„docent“ a „profesor“ udělovaných na Ostravské univerzitě. 

3. Habilitační řízení a jmenovací řízení na OU se uskutečňují podle § 71–72 
(habilitační řízení) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“), podle § 73–74 zákona (jmenovací 
řízení) a dle platného Řádu pro habilitační řízení a řízení ke jmenování 
profesorem (dále jen „Řádu“). 

4. Hodnocení uchazeče zahrnuje následující kategorie:  

a. obecná kritéria; 

b. kritéria pedagogické způsobilosti; 

c. kritéria tvůrčí činnosti (vědeckovýzkumné nebo u uměleckých oborů 
umělecké činnosti). 

5. Kritéria pro jednotlivé kategorie a jejich doporučené minimální hodnoty (dále jen 
„kritéria“) pro akreditační řízení musí být specifikována pro určitý obor, ve kterém 
OU uskutečňuje habilitační a jmenovací řízení (dále jen „obor“), případně pro 
skupiny oborů nebo všechny obory fakulty a zveřejněna na webových stránkách 
fakulty (dle vzoru uvedeného v příloze 1). Kritéria musí být v souladu se 
systémem hodnocení kvality na OU a Standardy pro akreditační řízení na OU. 

 
 

Část druhá 
Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 

 

Článek 2 
Obecná kritéria 

1. Závaznými obecnými požadavky pro habilitační řízení jsou: 

a. splnění kritéria ukončeného vysokoškolského studia (dle čl. 3, odst. 4 
Řádu); 

b. akademická hodnost Ph.D., případně CSc., DrSc. nebo Dr., u 
uchazečů, kteří získali titul v zahraničí, je uznatelný mezinárodní 
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ekvivalent uvedených titulů schválený MŠMT, u sporných případů může 
rozhodnout Vědecká rada OU. 

2. Závazným požadavkem pro jmenovací řízení je předchozí jmenování docentem 
dle článku 8 odst. 3–7 Řádu. V případě, že uchazeč již získal titul profesor na 
renomované vysoké škole v zahraničí (dle § 74 odst. 1 zákona a článku 8 odst. 
4–6 Řádu), potom musí uchazeč splňovat základní specifické požadavky 
stanovené pro jmenovací řízení v daném oboru v příloze těchto Zásad. 

3. Ve výjimečných případech, kdy uchazeč nesplňuje některý z požadavků a komise 
pro habilitační řízení (příp. komise pro řízení ke jmenování profesorem) přesto 
návrh doporučí, musí být součástí habilitačního/jmenovacího spisu písemné 
vysvětlení předsedy habilitační/jmenovací komise a zdůvodnění případného 
akceptování výjimky vědeckou nebo uměleckou radou fakulty, u jmenovacího 
řízení také vědeckou radou OU.  

 

Článek 3 
Kritéria pedagogické způsobilosti 

1. Závaznými obecnými kritérii pedagogické způsobilosti jsou: 

a. souvislá pedagogická praxe související se zaměřením daného oboru; 

b. počet vedených a úspěšně ukončených bakalářských a diplomových 
prací, kde je započítán minimální součet ukončených bc. a dipl. prací); 
do tohoto počtu se nezapočítává pozice konzultanta práce; 

c. počet úspěšně vedených doktorských prací (ukončených) je kritériem 
pouze u řízení ke jmenování profesorem, u habilitačního řízení není 
podmínkou, ale pozitivně se hodnotí také pozice konzultanta 
doktorských prací (doložená jmenovitě v disertační práci doktoranda). 

2. Specifickými kritérii pro obory mohou být: 

a. autorství nebo spoluautorství vysokoškolských učebních textů (u 
spoluautorských textů musí být míra podílu na textu deklarována 
spoluautorem); 

b. členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky, autorství oponentních 
posudků na diplomové, rigorózní nebo disertační práce; 

c. mezinárodní mobility související s pedagogickou činností v daném 
oboru (minimální hranice není stanovena a závisí na specifikaci pro 
daný obor). 

 

Článek 4 
Požadavky na vědeckovýzkumnou činnost 

1. Závaznými obecnými kritérii pro vědeckovýzkumnou činnost jsou: 

a. zveřejnění výsledků vědeckovýzkumné činnosti formou odborných 
vědeckých publikací (monografií, článků v odborných časopisech 
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zařazených do referenčních databází dle oborové specifikace 
hodnocení kvality tvůrčí činnosti na OU); 

b. uznání odbornou veřejností dokladované ohlasy na výsledky tvůrčí 
činnosti (citace bez autocitací, odborné recenze v časopisech; 
autocitací publikace je přitom míněna citace takovou publikací, kde je 
nenulový průnik autorského kolektivu); 

c. prezentace (přednášky a plakátová sdělení) na konferencích; 
samostatně mohou být specifikovány vyžádané přednášky na 
mezinárodních konferencích (v závislosti na významnosti konference); 

d. účast na řešení grantových projektů zaměřených na tvůrčí činnost 
v dané oblasti (nezapočítávají se interní grantové projekty instituce, 
např. projekty specifického vysokoškolského výzkumu apod.); 

2. Specifickými kritérii pro vědeckou tvůrčí činnost mohou být: 

a. scientometrické parametry (např. Hirschův index, kvalita časopisů dle 
jejich parametrů v referenčních databázích, první autor, 
korespondenční autor, „senior autor“); 

b. zahraniční stáže se zaměřením na vědeckovýzkumnou činnost v oboru 
nebo realizace výzkumu v zahraničí s doloženou spoluprací se 
zahraniční institucí); 

c. práce v redakčních radách a recenzování publikací v odborných 
časopisech; 

d. členství v odborných komisích a panelech; 

e. „vědecká škola“ (u řízení ke jmenování profesorem), tzn. absolvent 
doktorského studia, kterého školil uchazeč, vede samostatný vědecký 
tým, případně se úspěšně habilitoval,  

f. výsledky aplikovaného výzkumu (patenty, software, certifikované 
metodiky apod.). 

 

Článek 5 
Požadavky na uměleckou tvůrčí činnost 

1. Závazným obecným požadavkem pro uměleckou tvůrčí činnost je: 

a. zveřejnění výsledků formou obvyklou pro danou oblast tvůrčí činnosti 
(výstava uměleckého díla apod.); 

b. uznání odbornou veřejností dokladované ohlasy na výsledky tvůrčí 
činnosti (recenze, ocenění). 

2. Specifickými požadavky pro uměleckou tvůrčí činnost, jsou tyto: 

a. konkrétní počty výstupů registrovaných v databázi RUV; 

b. klasifikace těchto výstupů dle databáze RUV. 
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Článek 6 
Další pozitivně hodnocené aktivity 

Dalšími aktivitami, které mohou být pozitivně hodnoceny oborovou komisí, jsou: 

a. popularizační aktivity a práce s veřejností (vědecko-populární články, 
vystoupení na veřejnosti a v médiích); 

b. aktivity v rámci instituce (práce v orgánech, účast na vedení pracoviště 
nebo instituce); 

c. významná státní a mezinárodní ocenění, ocenění odbornou veřejností 
nebo institucemi (čestné doktoráty apod.). 

 

 

 

Část čtvrtá 
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 7 

3. Tyto zásady byly projednány vědeckými radami fakult a schváleny Vědeckou 
radou OU dne 14. února 2018. 

 

 

prof. MUDr. Jan Lata, CSc., v. r. 

rektor 
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Příloha 1 
Vzorová tabulka s kritérii pro habilitační řízení a řízení ke jmenování 

profesorem 

 

 

Obor (skupina oborů, obory fakulty):  

Kritérium Docent Profesor Uchazeč 

Pedagogická činnost    

Související pedagogická činnost v oboru    

Vedení bakalářských a diplomových prací    

Obhájené disertační práce (školitel)    

Autorství a spoluautorství vysokoškolských učebních textů    

…    

Tvůrčí činnost – Vědeckovýzkumná činnost    

Odborné články ve vědeckých časopisech    

Odborné monografie nebo kapitoly v monografiích    

Ohlasy (citace)    

Prezentace na konferencích (národní/mezinárodní)    

Badatelské grantové projekty (řešitel nebo spoluřešitel)    

…    

 


