Směrnice děkana č. 3/2012

Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem na Přírodovědecké fakultě UJEP

Platná od : 1. 11. 2012
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Část I. Úvod:
Čl.1.
Habilitační řízení je upraveno Zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách, Řádem pro
habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem Univerzity J.E. Purkyně a příslušnou
směrnicí děkana PřF pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě J.E.
Purkyně v Ústí nad Labem, (dále jen UJEP).

Část II. Habilitační řízení:
Čl.2.
Seznam požadovaných dokladů
K návrhu na zahájení habilitačního řízení předkládá uchazeč následující doklady o vědecké a
pedagogické kvalifikaci:
Návrh tří témat habilitační přednášky
Strukturovaný životopis 6x
Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných
titulech.
d) Doklady osvědčující pedagogickou praxi, tzn. úplný výkaz pedagogické činnosti za poslední
tři roky (6x) vlastnoručně podepsaný; pokud uchazeč během posledních tří let absolvoval
rodičovskou dovolenou, zahraniční stáž, nebo se z jiného závažného důvodu nemohl
podílet na výuce, vykazuje se pedagogická činnost zpětně za posledních 6 let.
e) Seznam vedených a úspěšně obhájených bakalářských resp. diplomových prací.
f) Odbornou charakteristiku vědecké činnosti, 6x.
g) Seznam vědeckých prací, členěných podle RIV, včetně H-indexu.
h) Seznam ohlasů na tyto práce podle WsS bez autocitací, 6x.
i) Seznam výukových textů (skripta, učebnice), eventuelně seznam popularizačních textů,
6x.
j) Seznam národních a mezinárodních vědeckých projektů, jichž byl nebo je uchazeč
řešitelem, resp. spoluřešitelem, 6x.
k) Seznam stáží s délkou od 30 dnů výše, eventuelně seznam pozvaných přednášek na
mezinárodních konferencích.
l) Habilitační práci v pěti vyhotoveních;
m) Eventuelně další doklady relevantní pro stanovisko habilitační komise a vědecké rady PřF
UJEP.
a)
b)
c)

Úplnost podkladů prověří proděkan pro vědu.
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Čl. 3
Hodnocení habilitanta na PřF UJEP
V habilitačním řízení hodnotí habilitační komise a vědecká rada fakulty osobnost uchazeče a
jeho vědeckou i pedagogickou způsobilost zejména s přihlédnutím k doporučeným kriteriím
pro hodnocení. Doporučená kriteria pro PřF UJEP jsou přílohou této metodiky. Protože se
jedná o kriteria doporučená, může vedení fakulty, habilitační komise a vědecká rada
v případě jejich nenaplnění v některých oblastech přihlédnout k mimořádným výzkumným
výkonům a udělení titulu docenta doporučit.

Čl.4
Postup při habilitačním řízení na PřF UJEP
Postup při habilitačním řízení na PřF UJEP je upraven Řádem pro habilitační řízení a řízení
pro jmenování profesorem na UJEP.
Vědecká rada PřF UJEP má při projednávání k dispozici (alespoň v jednom exempláři)
veškerou dokumentaci, kterou používala komise.
Uchazeč má právo při příležitosti habilitační přednášky předložit vědecké radě jakékoli
další doplňující materiály, pokud jsou relevantní pro úplnější posouzení osobnosti
uchazeče a jeho díla.
Délka habilitační přednášky je nejvýše 30 minut.

Část III. Řízení ke jmenování profesorem:
Čl.5
Seznam požadovaných dokladů
K návrhu na zahájení řízení ke jmenování profesorem předkládá uchazeč následující doklady
o vědecké nebo umělecké kvalifikaci:
a) Návrh tří témat profesorské přednášky
b) Strukturovaný životopis
c) Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných
titulech.
d) Alespoň dvě písemná stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru, z nichž žádný
není ze stejné fakulty jako uchazeč a alespoň jedno ze dvou stanovisek je od
zahraničního profesora.
e) Doklady osvědčující pedagogickou praxi, tzn. přehled pravidelné výuky za posledních 5
let, nebo souhrnná pedagogická praxe za posledních 10 let u uchazečů, kteří absolvovali
rodičovskou dovolenou, dlouholetou zahraniční stáž, či přerušili výuku z jiných závažných
důvodů.
f) Seznam vedených a úspěšně obhájených bakalářských a diplomových prací, a dále počet
vedených disertačních prací, úspěšně obhájených.
g) Členství v oborových a vědeckých radách a odborných komisích.
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Odbornou charakteristiku vědecké činnosti.
Seznam vědeckých prací, členěných podle RIV včetně H-indexu.
Seznam ohlasů na tyto práce podle WoS bez autocitací.
Seznam výukových textů (skripta, učebnice), eventuelně popularizačních textů.
Seznam vědeckých stáží, eventuelně seznam pozvaných přednášek na zahraničních
konferencích, resp. univerzitách.
m) Seznam národních a mezinárodních projektů výzkumu a vývoje, jichž byl či je uchazeč
řešitelem, nebo spoluředitelem.
n) Seznam editorských prací.
h)
i)
j)
k)
l)

Čl.6
Postup při řízení ke jmenování profesorem na PřF UJEP
Postup při řízení ke jmenování profesorem na PřF UJEP je upraven Řádem pro
habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na UJEP.
Vědecká rada PřF UJEP má při projednávání k dispozici (alespoň v jednom exempláři)
veškerou dokumentaci, kterou používala komise.
Uchazeč má právo při příležitosti profesorské přednášky předložit vědecké radě
jakékoli další doplňující materiály, pokud jsou relevantní pro úplnější posouzení
osobnosti uchazeče a jeho díla.
Délka profesorské přednášky je nejvýše třicet minut.

Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.
děkan

Schváleno VR PřF UJEP dne: 26. dubna 2012
Schváleno VR UJEP dne: 5. října 2012
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Příloha k metodickému pokynu pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na
PřF UJEP.
Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem
pro přírodovědné obory na UJEP

Habilitační práce
Je třeba, aby habilitační práce odpovídala vymezení uvedenému v § 72 odst. 3 zákona
111/1998 Sb., v platném znění.
1. Kvalifikační požadavky
Pro habilitační řízení je požadováno předchozí získání vědecké hodnosti CSc., Ph.D., resp.
DrSc., nebo DSc., případně ekvivalentní vědecké hodnosti.
2. Pedagogická činnost
Do pedagogické činnosti se započítává výuka na vysoké škole v České republice nebo v
zahraničí. Požadovaný výkon pedagogické činnosti pro:
Habilitační řízení:
souvislá pedagogická činnost během posledních tří let nebo souhrnná tříletá
pedagogickou činnost v době posledních šesti let, u uchazečů, kteří absolvovali
rodičovskou dovolenou, dlouhodobou zahraniční stáž, či přerušili výuku z jiných důvodů
hodných zřetele;
Řízení pro jmenovací profesorem:
souhrnná pedagogická činnost na vysoké škole výuce v trvání pěti let, nebo souhrnná
pětiletá pedagogickou činnost v době posledních deseti let, u uchazečů, kteří
absolvovali rodičovskou dovolenou, dlouhodobou zahraniční stáž, či přerušili výuku z
jiných důvodů hodných zřetele;
uchazeč má být školitelem doktorandů, z nichž nejméně jeden již absolvoval, za
školitele je pokládán také konzultant, který se prokazatelně podílí na přípravě
doktoranda po celou dobu studia
3. Publikační činnost
Podmínkou je soustavná publikační činnost až do zahájení řízení. Výjimku tvoří pauza
v období rodičovské dovolené. Za relevantní práce jsou považovány recenzované texty
vědecko-výzkumného charakteru. Pro žádný typ řízení nejsou do počtu relevantních studií
započítávány popularizační publikace ani abstrakta, i když jsou publikována v kvalitních
časopisech nebo sbornících. Citace musí být uváděny bez autocitací dle WoS.
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Požadavky pro jednotlivé obory:
Habilitační řízení:
Obor
Aplikovaná fyzika

Publikace s IF
12

Citace
40 dle WoS

*WoS = databáze Web of Science, Thomson Scientific

Řízení ke jmenování profesorem:
Obor
Publikace s IF Citace
Aplikovaná fyzika
40
200 dle WoS
Pro jmenovací řízení je dalším doporučeným
kriteriem také alespoň jedna monografie, resp.
kapitola v monografii, nebo přehledový článek
v renomovaném mezinárodním časopise.
*WoS = databáze Web of Science, Thomson Scientific
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