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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Toto opatření (dále jen „opatření“) v souladu s článkem 3 odst. 1 a čl. 8 odst. 1 Řádu 

habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany v Brně stanovuje: 

a) minimální požadavky na pedagogickou způsobilost a vědeckou kvalifikaci 

pro habilitační řízení a předpokládanou strukturu jednání při habilitační přednášce 

a obhajobě habilitační práce před příslušnou vědeckou radou,  

b) minimální požadavky na pedagogickou a vědeckou kvalifikaci pro řízení 

ke jmenování profesorem a předpokládanou strukturu jednání při přednášce 

uchazeče v řízení ke jmenování profesorem před příslušnou vědeckou radou. 

Článek 2 

Minimální požadavky na pedagogickou způsobilost a vědeckou kvalifikaci pro zahájení 

habilitačního řízení 

Minimální požadavky na pedagogickou způsobilost pro zahájení habilitačního řízení 

stanovuje příloha č. 1 tohoto opatření. Minimální požadavky na vědeckou kvalifikaci 

pro zahájení habilitačního řízení stanovuje příloha č. 2 tohoto opatření. 

Článek 3 

Předpokládaná struktura jednání při habilitační přednášce a obhajobě habilitační práce 

před příslušnou vědeckou radou 

(1) Uchazeč v rámci jednání před příslušnou vědeckou radou přednese habilitační přednášku, 

která se skládá z těchto částí: 

a) představení uchazeče (do 5 minut),  

b) přednesení habilitační přednášky uchazečem (do 30 minut).  

(2) Po habilitační přednášce následuje obhajoba habilitační práce uchazeče, která se skládá 

z těchto částí: 

a) přednesení tezí habilitační práce uchazečem (do 15 minut),  

b) přednesení posudků habilitační práce oponenty habilitační práce,  

c) odpovědi uchazeče na dotazy a připomínky oponentů habilitační práce,  

d) řízená odborná rozprava (do 30 minut), ve které je uchazeči dána možnost vyjádřit se 

k posudkům oponentů habilitační práce, obhajovat svoji habilitační práci a vyslovit 

se ke své dosavadní vědecké a pedagogické činnosti, 

e) tajné hlasování vědecké rady. 

Článek 4 

Minimální požadavky na pedagogickou a vědeckou kvalifikaci pro zahájení řízení 

ke jmenování profesorem 

Minimální požadavky na pedagogickou kvalifikaci pro zahájení řízení ke jmenování 

profesorem stanovuje příloha č. 3 tohoto opatření. Minimální požadavky na vědeckou 

kvalifikaci pro zahájení řízení ke jmenování profesorem stanovuje příloha č. 4 tohoto opatření. 
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Článek 5 

Předpokládaná struktura jednání při přednášce uchazeče v řízení ke jmenování 

profesorem před příslušnou vědeckou radou 

Řízení ke jmenování profesorem na veřejném zasedání příslušné vědecké rady se skládá 

z těchto částí:  

a) představení uchazeče (do 5 minut),  

b) seznámení s podpůrnými písemnými stanovisky profesorů,  

c) přednesení návrhu komise,  

d) prezentace uchazeče z oblasti jeho vědecké a pedagogické činnosti a přednesení 

přednášky (do 30 minut),  

e) řízená odborná rozprava s uchazečem (do 30 minut), 

f) tajné hlasování vědecké rady.  

Článek 6 

Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení 

(1) Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání rektorem; tímto dnem 

se zrušuje Opatření rektora Univerzity obrany v Brně č. 5/2017 – Podrobnosti k Řádu 

habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany v Brně, 

čj. MO 170446/2017-2994, ze dne 6. září 2017. 

(2) Pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem zahájená přede dnem účinnosti 

tohoto opatření se použije dosavadní úprava. 

 

  



4 

 

Příloha č. 1 

Minimální požadavky na pedagogickou způsobilost uchazeče pro zahájení 

habilitačního řízení 

a) pedagogická praxe (výuka minimálně v rozsahu 40 h v daném roce) v oboru habilitačního 

řízení nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 5 let v posledních 7 letech,  

b) vedení samostatné a tvůrčí práce studentů (zejména konzultace a vedení aktivit studentské 

tvůrčí činnosti, podíl na vedení studentů doktorského studijního programu jako školitel 

nebo školitel-specialista) v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru,  

c) autor nebo spoluautor studijních opor k akreditovanému studijnímu programu nebo kurzu 

celoživotního vzdělávání na vysoké škole v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném 

oboru,  
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Příloha č. 2 

Minimální požadavky na vědeckou kvalifikaci uchazeče pro zahájení habilitačního 

řízení 

a) publikační činnost v oboru habilitačního řízení nebo v příbuzném oboru – minimálně 

5 odborných recenzovaných článků nebo příspěvků na konferencích, z toho alespoň 

2 publikace evidované v databázi Web of Science s příznakem article, review nebo letter,  

b) řešitel národního (podle evidence CEP) nebo mezinárodního projektu, 

c) citační index (H index podle SCOPUS nebo Web of Science) ve výši nejméně 3.  
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Příloha č. 3 

Minimální požadavky na pedagogickou kvalifikaci uchazeče pro zahájení řízení 

ke jmenování profesorem 

a) pedagogická praxe (výuka minimálně v rozsahu 40 h v daném roce) v oboru řízení 

ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru po dobu minimálně 7 let v posledních 

10 letech, 

b) školitel nebo školitel-specialista minimálně 3 studentů doktorského studijního programu 

v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v oboru příbuzném, z toho alespoň jednoho 

studenta, který doktorský studijní program v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo 

v oboru příbuzném úspěšně ukončil,  

c) autor vysokoškolské učebnice k akreditovanému studijnímu programu na vysoké škole 

v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru,  

d) garance akreditovaného studijního programu nebo předmětu. 
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Příloha č. 4 

Minimální požadavky na vědeckou kvalifikaci uchazeče pro zahájení řízení 

ke jmenování profesorem 

a) publikační činnost v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném oboru – 

minimálně 10 odborných recenzovaných článků nebo příspěvků na konferencích 

uveřejněných v mezinárodních databázích Web of Science a SCOPUS, z toho alespoň 

5 evidovaných v databázi Web of Science s příznakem article, review nebo letter, 

b) řešitel úspěšně ukončeného národního (podle evidence CEP) nebo mezinárodního 

projektu, 

c) citační index (H index SCOPUS nebo Web of Science) ve výši nejméně 5,  

d) nejméně 10 zahraničních citací (bez autocitací, identifikovatelných databázemi SCOPUS 

nebo Web of Science),  

e) uznání vědeckou komunitou v oboru řízení ke jmenování profesorem nebo v příbuzném 

oboru, nejméně tři z následujících aktivit (nelze jednu aktivitu započítat opakovaně): 

 členství ve vědeckých radách,  

 habilitačních komisích,  

 komisích pro obhajobu disertačních prací,  

 oborových radách,  

 redakčních radách odborných časopisů,  

 vědeckých výborech konferencí. 
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