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1. Toto specifické opatření děkana Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity 
obrany (FVZ UO) vychází z Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování 
profesorem na univerzitě obrany v Brně z roku 2017(Část třetí, Článek 4, bod 
2) a upřesňuje Opatření rektora Univerzity obrany č. 3/2019 Podrobnosti 
k řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě 
obrany v Brně.  

2. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se koná v oborech, které 
jsou akreditovány na FVZ UO.  

3. Na uváděná kritéria je nutno pohlížet jako na rámcová kritéria představující 
minimální požadavky. Návrh jmenovací a habilitační komise se považuje za 
nejdůležitější článek v procesu habilitačních řízení a řízení ke jmenování 
profesorem. Výběr členů komisí musí zaručovat jejich schopnost 
zodpovědného a komplexního posouzení vědecké a pedagogické činnosti 
uchazeče a provést výběr odborně zdatných oponentů. Oponenti habilitační 
práce nesmí být současně členy habilitační komise.  

4. Elektronické systémy pro hodnocení akademických pracovníků a jimi 
přidělované body jsou pomocným kritériem pro posouzení odborných 
schopností žadatele.  

5. U žadatelů o zahájení habilitačního nebo řízení ke jmenování profesorem 
bude, především u externistů, požadován doklad o přesném rozsahu jejich 
pedagogické činnosti, potvrzený studijním oddělením příslušné fakulty.  

6. Celkový vědecký profil uchazeče významně doplňují další položky jako 
vyžádané přednášky, patenty, pobyty na zahraničních pracovištích.  

7. Kvantifikaci požadavků lze pokládat pouze za pomocný prostředek pro 
posouzení splnění minimálních kritérií, je nutno přihlédnout k odůvodněným 
rozdílům mezi jednotlivými obory a posoudit i požadavky dosažení 
specializačního vzdělání ve smyslu dosažené atestace v oboru.  

8. Seznamy publikací musí být rozčleněny na:  
A. Vědecké monografie a kapitoly v monografiích  
B. Práce v odborných časopisech  

a) publikace v časopisech řazených do kategorie Jimp 
b) publikace v recenzovaných časopisech 

C. Původní práce v recenzovaných sbornících, expertizy  
D. Přednášky typu „invited speaker“  
E. Přehledy a souborné referáty  
F. Patenty  
G. Habilitační práce (publikovaná práce monografického charakteru 

nebo soubor publikovaných prací s vypracovaným shrnutím, 
obsahujícím nejdůležitější vědecké poznatky nebo doplněný 
komentářem)  

H. Disertační a rigorózní práce  
I. Abstrakta ze sjezdů a symposií  
J. Účast na řešení grantů a projektů  
K. Ostatní publikace (populární články, recenze, učební texty, 

učební pomůcky) a další přílohy 



 

3 

 

14. Ve výjimečných případech návrhů, které by z důvodů hodných zvláštního 
zřetele došlo k nesplnění některé ze základních požadovaných kritérií, musí 
být toto nesplnění řádné zdůvodněno uchazečem.  

15. Za kontrolu úplnosti a dodržení formálních požadavků k habilitačním řízením a 
řízením ke jmenování profesorem zodpovídá Proděkan pro vědeckou činnost 
FVZ UO.   

16. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1.3.2019 a ruší Specifické opatření 
děkana Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně 
k habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem ze dne 3.10.2017. 

17. Minimální požadavky jsou přehledně uvedeny v tabulce 1. 
 
 
Tabulka 1: Minimální požadavky pro habilitační řízení a řízení ke jmenování 
profesorem 
       
Kritéria habilitační řízení  řízení jmenování 

profesorem 

Vědecká 
část: 

Celkový počet 
publikací 

v recenzovaných 
časopisech a 

monografiích – 
kategorie Jimp, Jsc 

a Jost 

20x (10x 1. autor nebo 
korespondující autor) 

40x (20x 1. autor nebo 
korespondující autor) 

Počet publikací 
v časopisech 
s impatkním 

faktorem dle Web 
of Science 

(kategorie Jimp) 

Klinické zaměření: 
6x (3x 1. autor)* 

 
Experimentální 

zaměření: 
10x (5x 1. autor) ** 

Klinické zaměření: 
10x (5x 1. autor)* 

 
Experimentální zaměření: 

20x (10x 1. autor)** 

Monografie*** 0 1x (1. autor) 
nebo 

3x (n-tý autor) 
nebo 

7x (kapitola 
v monografiích) 

Vědecký nebo 
výzkumný projekt 

1x účast probíhajícím 
nebo úspěšně 

obhájeném národním 
(dle evidence CEP) nebo 
mezinárodním projektu 
(člen týmu, řešitel atd.) 

2x účast probíhajícím 
nebo úspěšně obhájeném 
národním (podle evidence 
CEP) nebo mezinárodním 
projektu z toho alespoň 1x 

řešitel úspěšně 
obhájeného projektu 

Výuka: Pedagogická 
praxe - výuka na 
vysoké škole – 
akreditované 

předměty 
s převahou 

přednáškové 
činnosti 

(neakreditovaná 
výuka – kurzy se 

nepočítají do 

- minimálně 3 roky od 
dosažení titulu Ph.D., 
CSc., DrSc,  nebo titul 
Dr. udělovaný v letech 

1990 - 1998 

- akreditovaná 
vysokoškolská výuka 

v rozsahu minimálně 40 
hodin v každém roce po 

dobu minimálně 5 let 
v posledních 7 letech 

- minimálně 5 roků od 
dosažení titulu Ph.D., 

CSc., DrSc, nebo titul Dr. 
udělovaný v letech 1990 - 

1998 

- akreditovaná 
vysokoškolská výuka 

v rozsahu minimálně 40 
hodin v každém roce po 

dobu minimálně 7 let 
v posledních 10 letech 



 

4 

 

minimálního počtu 
odučených hodin) 

  - garant akreditovaného 
studijního programu nebo 
předmětu 

 

Vedení studentů Studentská tvůrčí činnost 
2x (vedoucí práce) 

nebo 
magisterský či 

bakalářský studijní 
program 2x (školitel či 

školitel specialista 
úspěšně ukončeného 

studenta) 
+ 

doktorský 1x (školitel či 
školitel specialista 
studujícího nebo 

úspěšně ukončeného 
studenta) 

Studentská tvůrčí činnost 
4x (vedoucí práce) 

nebo 
magisterský studijní 

program 2x (školitel či 
školitel specialista 

úspěšně ukončeného 
studenta) 

+ 
doktorský 3x 

(z toho alespoň 1x 
úspěšně ukončený; 

školitel či školitel 
specialista) 

Učebnice či 
skripta  

autor nejméně jednoho 
studijního textu ke 

studijnímu předmětu 
nebo předmětům 

akreditovaných studijních 
programů v oboru 

habilitačního řízení nebo 
v příbuzném oboru 

autor nejméně 3 studijních 
textů ke studijnímu 

předmětu nebo 
předmětům 

akreditovaných studijních 
programů v oboru řízení 

ke jmenování profesorem 
nebo v příbuzném oboru 

Uznání 
komunitou: 

Doporučující 
dopisy 

3x (docenti či profesoři 
ve stejném nebo 

příbuzném oboru) 

3x (profesoři ve stejném 
nebo příbuzném oboru) 

Autor přednášky 
na tuzemské či 

zahraničním 
konferenci 

10x (5x první autor) 20x (10x první autor) 

H index dle Web 
of Science 

4 6 

Počet citací v SCI 
s vyloučením 

autocitací 

10x Klinické obory 30x 
Experimentální 50x 

Pravidelně 
vykonává činnosti 
obecně uznávané 

vědeckou 
komunitou  

 například člen v komisi 
pro státní závěrečné 

zkoušky, členství 
v redakční radě 

odborného časopisu 
nebo vědeckých 

výborech konferencí, 
členství ve výborech 

vědeckých společností, 
recenzní činnost 

například člen v komisi 
pro státní závěrečné 

zkoušky, členství 
v redakční radě 

odborného časopisu, člen 
panelu grantové agentury, 
člen fakultní či univerzitní 

vědecké rady, člen 
habilitačních komisí nebo 

vědeckých výborů a 
výborů odborných 

společností, recenzní 
činnost 

- z uvedeného 
minimálně 2x členství 
v komisích pro státní 
závěrečné zkoušky 
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Poznámky:  
Experimentálními obory se rozumí – Toxikologie, Infekční biologie, Vojenská 
radiobiologie. 
Klinické obory jsou ostatní obory a kritéria pro klinické obory platí pouze za 
předpokladu, že uchazeč je atestovaný a výsledky své tvůrčí činnosti získal na 
základě své klinické práce. V opačném případě platí pro žadatele v oblasti klinické 
obory kritéria oborů experimentálních.  
 

*nutný nárůst 3 publikace (z toho 2 jako první autor) s IF od dokončení Ph.D. 
respektive habilitačního řízení. 
** nutný nárůst 5 publikací (z toho 3 jako první autor) s IF od dokončení Ph.D. 
respektive habilitačního řízení. 
***alespoň 50 tištěných stran vlastního textu bez obrazových, mapových apod. příloh 
vydaná tiskem nebo elektronicky v nakladatelství s vědeckou redakcí a recenzovaná 
alespoň jedním obecně uznávaným recenzentem z příslušného oboru (ne však 
z pracoviště autorů knihy). Formálními atributy odborné knihy jsou odkazy na 
literaturu v textu, seznam použité literatury, souhrn v aspoň jednom světovém 
jazyce, eventuálně poznámkový aparát a bibliografii pramenů. Kniha má přidělen 
kód ISBN.  

 
 

V Hradci Králové dne 1.3.2019 
 

___________________________ 

prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. 

                                                                                                           děkan 
 


