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                    Č. j. OU-32721/45-2013 

 

 

Směrnice děkana 

č. 21/2013 

 

 

KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA 

PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 
 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
V souladu s § 72–75 zákona č. 111/1998 Sb., 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění dalších předpisů, tato směrnice 

upravuje kritéria habilitačního a jmenovacího řízení na Pedagogické fakultě Ostravské 

univerzity v Ostravě v oboru Hudební teorie a pedagogika. 

 

 

Článek 2 

Habilitační řízení 

 

1. Uchazeč musí prokázat nejméně pětiletou pedagogickou praxi na vysoké škole v kategorii 

odborný asistent s úvazkem 1,00 – kontinuální a komplexní působení na VŠ v oboru 

Hudební teorie a pedagogika (nebo oboru příbuzném, jako je např. Muzikologie, Hudební 

umění, Teorie vyučování HV apod.).    

2. Předkládá habilitační práci, obsahem se lišící od doktorské, resp. kandidátské disertace 

(proto je nutné předložit 1 ks doktorské /kandidátské/ disertace, 4 ks habilitační práce a 1x 

CD s prací v elektronické podobě pro možnost jejího zveřejnění na webových stránkách; 

pokud je habilitační práce tiskem vydaná monografie, elektronická podoba se nevyžaduje). 

3. Uchazeč musí doložit absolvování vysoké školy a vědeckou hodnost v oboru či oboru 

příbuzném (notářsky ověřené kopie diplomů). 

4. S přihláškou k habilitaci uchazeč předkládá návrh tří témat habilitační přednášky (z nich 

vybere habilitační komise jedno, které bude předneseno před Vědeckou radou PdF OU)  

a dále téma veřejné habilitační přednášky (ta bude přednesena pro odbornou veřejnost 

před vlastním řízením před Vědeckou radou PdF OU). 

5. Minimální požadavky na obsah a rozsah publikační činnosti v oboru Hudební teorie  

a pedagogika nebo v oboru příbuzném; vykazuje-li uchazeč výraznou uměleckou činnost, 

ta pak může přiměřeným způsobem snížit kvantitativní požadavky na činnost publikační 

(jednotlivé počty výstupů jsou sice minimální, lze je však kompenzovat zvýšeným počtem 

v jiné kategorii; mají-li práce více autorů, je třeba uvádět i procentuální podíl uchazeče na 

jednotlivých pracích):  

 jedna knižně vydaná monografie o minimálním rozsahu 100 normostran, tj. 5 AA, 

ISBN;  

 20 původních publikací ve vědeckých časopisech a recenzovaných sbornících, z toho 

nejméně 4 vědecké publikace v zahraničí ve světových jazycích; 

 další tři odborné publikace, jako např. vysokoškolské učební texty – nikoliv studijní 

opory v elektronické podobě (od 60 normostran – 3 AA jako 1 studijní text) nebo 

odborné katalogy, almanachy, slovníková hesla v celkovém rozsahu 3 AA apod.;  
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 ohlasy na publikační činnost: zpravidla se doporučuje 15 citací nebo recenzí 

uchazečových publikací, z toho minimálně 5 v zahraniční (nelze uvádět autocitace);  

 seznam vědeckých a vzdělávacích grantů, ve kterých byl uchazeč hlavním řešitelem 

nebo spoluřešitelem;  

 recenzní, editorská (redigování sborníků, studijních textů, vědeckých publikací atd.)  

a expertní činnost, doložitelná v 5 konkrétních případech; 

 zahraniční přednáškový (s minimálně dvěma vyžádanými přednáškami) a studijní 

pobyt (doporučeno v minimální celkové délce 1 měsíc). 

 

Hodnoticí ukazatele habilitačních řízení  

 

Jednotlivé počty jsou minimální, lze je však kompenzovat zvýšeným počtem výstupů v jiné 

kategorii. 

 

Publikační činnost 

Původní práce v recenzovaných (nebo impaktovaných) zahraničních vědeckých 

časopisech a v recenzovaných sbornících ze zahraničních konferencí 

publikovaných ve světových jazycích.        

4  

celkem 

10  

Původní práce v recenzovaných (nebo impaktovaných) tuzemských vědeckých 

časopisech 
6 

  

Příspěvky v recenzovaných sbornících z tuzemských konferencí     10 

  

  

Monografie (minim. 100 normostran), kapitoly v monografii (od 100 normostran 

jako 1 monografie) 
1   

  

Studijní texty, kapitoly ve studijních textech (od 60 normostran – 3 AA jako 1 

studijní text) nebo odborné publikace, jako jsou katalogy, almanachy, 

slovníková hesla v celkovém rozsahu 3 AA apod. 

3  

Citace a ohlasy v zahraničí      5 

Citace a ohlasy tuzemské       10 

Recenzní činnost a expertní činnost odborných prací (doložitelná), editorská 

činnost (sborník, studijní text, vědecké publikace atd.)    
5 
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Vědecko-výzkumné a umělecké projekty a prezentace výsledků  

Účast na řešení grantových projektů atd.    GAČR, specifický výzkum 1 

(řešitel, spoluřešitel) ESF  

FRVŠ atd.      
1 

1 

Členství ve vědeckých (uměleckých) radách VŠ, fakult, ústavů AV ČR aj. 

Členství v programových/organizačních výborech vědeckých konferencí 

Členství v odborných organizacích a vědeckých a uměleckých společnostech 

Členství v redakčních radách odborných časopisů 

Členství v grantových agenturách a nadacích vědecko-výzkumného charakteru 

Členství v poradních orgánech, komisích a radách vědeckého a uměleckého 

charakteru            

celkem 4 

 

  

Vystoupení na zahraničních vědeckých konferencích 3 

  

Vystoupení na tuzemských vědeckých konferencích 10 

Zahraniční přednáškové pobyty (každý s minim. 2 vyžádanými přednáškami) 

Zahraniční studijní pobyty (doporučeno v minimální celkové délce 1 měsíc) 
1 

       1  

 

Pedagogická činnost 

Pedagogická praxe na VŠ s úvazkem 1,00 – kontinuální a komplexní v oboru 

Hudební teorie a pedagogika (nebo oboru příbuzném)   
   5 let  

(minim.) 

Učitelská mobilita v zahraničí        2 akce 

Vedení kvalifikačních prací         10 

(minim.) 

Oponování kvalifikačních prací          10 

(minim.) 

Vypracování oponentských posudků rigorózních nebo doktorských prací  3 

Aktivní účast na vědecko-odborné výchově studentů doktorských studií  

Členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky  

 
pravidelně 

 

 

Článek 3 

Jmenovací profesorské řízení 

 

1. Uchazeč musí prokázat nejméně osmiletou pedagogickou praxi na vysoké škole 

s úvazkem 1,00 – kontinuální a komplexní působení na VŠ v oboru Hudební teorie  

a pedagogika (nebo oboru příbuzném, jako např. Muzikologie, Hudební umění, Teorie 

vyučování HV apod.) a od habilitace musí uplynout minimálně 3 roky.   

2. Uchazeč musí doložit diplomy o získání vědecké hodnosti a habilitaci v oboru či oboru 

příbuzném.   

3. S přihláškou k profesorskému jmenovacímu řízení uchazeč předkládá téma své 

inaugurační přednášky a téma veřejné přednášky (ta bude přednesena pro odbornou 

veřejnost před vlastním řízením před Vědeckou radou PdF OU). 

4. Minimální požadavky na obsah a rozsah publikační činnosti v oboru Hudební teorie  

a pedagogika či oboru příbuzném; vykazuje-li uchazeč výraznou uměleckou činnost, ta 

pak může přiměřeným způsobem snížit kvantitativní požadavky na činnost publikační 

(jednotlivé počty výstupů jsou sice minimální, lze je však kompenzovat zvýšeným počtem 

v jiné kategorii):  
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 tři knižně vydané vědecké monografie, každá o minimálním rozsahu 100 normostran, 

tj. 5 AA tištěného vydání s ISBN (mají-li práce více autorů, je třeba uvádět  

i procentuální podíl uchazeče na jednotlivých pracích). Event. další knižní monografie 

nahrazuje 5 původních vědeckých prací (článků a statí). Za další monografii se 

pokládají 3 tematicky související kapitoly o celkovém rozsahu minimálně 3 AA 

v kolektivní monografii. Pokud je vědecká monografie vydaná v  mezinárodně 

uznávaném nakladatelství, nahrazuje 5 vědeckých prací publikovaných v zahraničí ve 

světovém jazyce;  

 40 původních vědeckých publikací ve vědeckých časopisech a recenzovaných 

sbornících, z toho nejméně 7 mezinárodních vědeckých prací publikovaných  

v zahraničí ve světovém jazyce (mají-li práce více autorů, je třeba uvádět  

i procentuální podíl uchazeče na jednotlivých pracích);  

 dalších 5 odborných publikací, jako jsou např. vysokoškolské učební texty – nikoliv 

studijní opory v elektronické podobě (od 60 normostran – 3 AA jako 1 studijní text), 

odborné katalogy, almanachy, slovníková hesla v celkovém rozsahu 3 AA apod.;  

 minimálně 40 ohlasů (citací nebo recenzí uchazečových publikací), z toho 10 

v mezinárodních časopisech či sbornících (nelze uvádět autocitace);  

 doložitelná recenzní činnost a expertní činnost odborných prací, editorská činnost 

(sborník, studijní text, vědecké publikace atd.);    

 seznam vědeckých a vzdělávacích grantů, ve kterých byl uchazeč hlavním řešitelem 

nebo spoluřešitelem; 

 minimálně tři doložené zahraniční přednáškové (každý nejméně se dvěma vyžádanými 

přednáškami) a dva studijní pobyty (doporučeno v minimální celkové délce 2 měsíců); 

 recenzní, editorská (redigování sborníků, studijních textů, vědeckých publikací atd.)  

a expertní činnost, doložitelná v 10 konkrétních případech; 

 nutnou podmínkou je vedení doktorandů a minimálně 2 absolventi doktorského studia 

pod vedením uchazeče;  

 v rámci profesorského řízení musí být buď alespoň jeden doporučující dopis na 

zahájení řízení od zahraničního profesora, nebo zahraniční profesor musí být členem 

hodnoticí (jmenovací) komise.   

 

Hodnoticí ukazatele pro jmenování profesorem  

 

Jednotlivé počty jsou minimální, lze je však kompenzovat zvýšeným počtem výstupů v jiné 

kategorii. 
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Publikační činnost 

Původní práce v recenzovaných (nebo impaktovaných) zahraničních vědeckých 

časopisech (min. 3) a v recenzovaných sbornících ze zahraničních konferencí 

publikovaných ve světových jazycích (min. 4).        

7  

celkem 

25 

Původní práce v recenzovaných (nebo impaktovaných) tuzemských vědeckých 

časopisech  
8 

Původní práce v recenzovaných sbornících ze zahraničních konferencí*   10 

Příspěvky v recenzovaných sbornících z tuzemských konferencí     15 

Monografie (minim. 100 normostran), kapitoly v monografii (od 100 

normostran jako 1 monografie – možno sčítat podíl na více publikacích) 
3   

  

Studijní texty, kapitoly ve studijních textech (od 60 normostran jako 1 studijní 

text) nebo odborné publikace, jako jsou katalogy, almanachy, slovníková hesla 

v celkovém rozsahu 3 AA apod. 

5 

Citace a ohlasy v zahraničí (nelze uvádět autocitace) 10 

Citace a ohlasy tuzemské (nelze uvádět autocitace) 30 

Recenzní činnost a expertní činnost odborných prací (doložitelná), editorská 

činnost (sborník, studijní text, vědecké publikace atd.)    
10 

 

Vědecko-výzkumné a umělecké projekty a prezentace výsledků  

Účast na řešení vědeckých grantových 

projektů (řešitel, spoluřešitel) 

GAČR, výzkumný záměr, 

národní program výzkumu, 

rezortní vědecké granty, 

specifický výzkum 

celkem 3 

Účast na řešení ostatních grantových 

projektů (řešitel, spoluřešitel) 

ESF  

FRVŠ atd.      
celkem 3 

Členství ve vědeckých (uměleckých) radách VŠ, fakult, ústavů AV ČR aj. 

Členství v programových/organizačních výborech vědeckých konferencí 

Členství v odborných organizacích a vědeckých a uměleckých společnostech 

Členství v redakčních radách odborných časopisů 

Členství v grantových agenturách a nadacích vědecko-výzkumného charakteru 

celkem 4 

  

Vystoupení na zahraničních konferencích, sympoziích a workshopech 6 

Vystoupení na tuzemských konferencích, sympoziích a workshopech 12 

Zahraniční přednáškové pobyty (každý alespoň se dvěma doložitelnými 

vyžádanými přednáškami) 

Zahraniční studijní pobyty (doporučeno v minimální celkové délce alespoň 2 

měsíce)  

3 

 

2 
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 Pedagogická činnost 

Pedagogická praxe na VŠ – kontinuální a komplexní v oboru Hudební 

teorie a pedagogika nebo oboru příbuzném (úvazek 1,00)  
      5 roků 

     (minim.) 

Učitelská mobilita v zahraničí          3-5 akcí 

Vedení kvalifikačních prací          35 

Oponování kvalifikačních prací              20 

Vypracování oponentských posudků rigorózních či doktorských prací     10  

Aktivní účast na vědecko-odborné výchově studentů doktorských studií: 

vedení studenta doktorského studijního programu Ph.D. s úspěšným 

absolutoriem  

      2 

(minim.) 

Členství v komisích pro státní závěrečné, rigorózní a doktorské zkoušky     pravidelně 

 

* Příspěvky ve sbornících ze zahraničních konferencí nepublikované ve světovém jazyce 

 

 

Článek 4 

Uchazeči o habilitaci či jmenovací profesorské řízení ze zahraničních univerzit 

(Slovensko, Polsko) 

 

1. Uchazeč ze Slovenska a Polska musí před zahájením habilitačního či profesorského 

jmenovacího řízení pronést na Pedagogické fakultě OU minimálně 2 (při ucházení se  

o prof. 3) samostatné přednášky, publikovat ve sbornících vydávaných PdF OU, event. se 

podílet na vědeckém projektu řešeném na PdF OU.  

2. Habilitační práce se standardně předkládá v českém nebo slovenském (výjimečně 

polském) jazyce. V případě uchazeče z Polska se pak vyžaduje kromě exemplářů 

habilitační práce v polštině také stejný počet exemplářů rozsáhlého odborně přeloženého 

textu (minimálně 40stránkového resumé). Habilitační přednáška může být pronesena 

v polštině, ale její podrobné teze musí být k dispozici členům VR v českém/slovenském 

překladu a také power-pointová prezentace musí být v jazyce českém nebo slovenském.  

U habilitačního řízení musí být přítomen tlumočník a všechny oponentské posudky musí 

být v českém (výjimečně slovenském) jazyce (u polských oponentů pak jejich posudek 

musí být přeložen do českého/slovenského jazyka).  

 

 

Článek 5 

Doklady k habilitačnímu a profesorskému řízení 

 

1. žádost uchazeče;  

2. životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost (podepsaný 

      uchazečem); 

3. doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání (diplom) a získaných titulech, vědeckých 

hodnostech nebo ekvivalentech (notářsky ověřené kopie); 

4. doklady osvědčující 

a) dobu, délku a místo pedagogického působení (vystavuje personální odd.); 

b) hodnocení pedagogické činnosti a způsobilosti z místa současného působení  

    (doporučení děkana/děkanky); 

c) podíl na vědecké výchově studentů; 

5. seznam prací  

a) vědecké monografie; 
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b) práce publikované v zahraničních recenzovaných vědeckých časopisech; 

c) práce publikované v tuzemských recenzovaných časopisech; 

d) práce publikované ve sbornících z konferencí, pokud jsou publikovány v plném rozsahu; 

e) práce publikované v univerzitních aktech a ostatních tuzemských časopisech; 

f) učební texty (učebnice, skripta); 

g) ediční/redakční činnost; 

h) popularizační články aj.; 

6. seznam ohlasů (citací), které jsou obsaženy v zahraničních nebo tuzemských 

recenzovaných vědeckých nebo odborných časopisech (nikoliv však autocitace); 

7. přehled absolvovaných vědeckých nebo odborných tuzemských i zahraničních stáží; 

8. přehled řešených výzkumných grantů (řešitel/spoluřešitel); 

9. přednášky na mezinárodních konferencích/sympoziích; 

10. členství a funkce v komisích, radách nebo jiných orgánech souvisejících s oborem; 

11. návrh tři témat habilitační přednášky (u profesorského jmen. řízení téma přednášky před 

VR); 

12. téma veřejné habilitační přednášky (u profesorského řízení téma veřejně přednášky pro 

odbornou veřejnost); 

13. habilitační práce 4x a jednou v elektronické podobě na CD*; 

14. doktorská (kandidátská) disertace (po ukončení řízení bude uchazeči vrácena)*; 

15. nejvýznamnější vědecké a odborné práce, učebnice, učební texty (fyzicky na zasedání 

VR). 

 

* Neplatí pro profesorské řízení 

Předkládané dokumenty musí být řazeny podle seznamu. 

Všechny dokumenty a seznamy musí být opatřeny podpisem. Dokumenty pod body 1, 2, 5–12 

musí být předloženy i v elektronické podobě.  

 

 

Článek 6 

Platba za habilitační a profesorské řízení 

 

Úhrada za administrativní úkony spojené s habilitačním řízením nebo řízením ke jmenování 

profesorem pro externí zájemce se na základě ustanovení § 72 a násl. zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách v platném znění a Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem Ostravské univerzity v Ostravě řídí Sdělením děkana č. 3/2011 k habilitačnímu 

řízení a k řízení ke jmenování profesorem. 

 

 

Článek 7 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu, účinnosti dnem 1. 4. 2013. 

 

 

Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., v. r. 

 

 

Zpracovali: prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc., doc. PhDr. Diana Svobodová, Ph.D. 

 

Rozdělovník: pracoviště PdF OU, Portál OU 


