
 

 

 

 

 

 

 

Doklady k habilitačnímu řízení 
 
Průběh habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na UP je vymezen Zákonem č. 111/1998 Sb., 

o  vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů, předpisem UP Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ze dne 1. 3. 2017 , předpisem 

UP Řád přezkumné komise a normou UP Kritéria, požadavky a náležitosti pro habilitační řízení a řízení 

ke jmenování profesorem na UP v Olomouci. 

 

  1. Žádost uchazeče (podepsaná uchazečem s datem vyhotovení) 

  2. Strukturovaný životopis uchazeče zaměřený zejména na vědeckou/uměleckou, odbornou 

 a pedagogickou  činnost (podepsaný uchazečem s datem vyhotovení) 

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

 nebo ekvivalentech (úředně ověřené kopie) 

  4. Doklady osvědčující 

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

 b) hodnocení pedagogické činnosti a způsobilosti z míst působení 

  5. Číslovaný seznam prací (podepsaný uchazečem s datem vyhotovení) 

 a) vědecké monografie a kapitoly v monografiích 

 b) práce publikované v zahraničních recenzovaných nebo impaktovaných vědeckých časopisech 

 c) práce publikované v tuzemských recenzovaných nebo impaktovaných vědeckých časopisech 

 d) práce publikované ve sbornících 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 citací/ohlasů a recenzí, bez uchazečových autocitací (podepsaný uchazečem s datem vyhotovení) 

  7. Tři publikace a tři citace, které kandidát považuje za nejvýznamnější (podepsané uchazečem  

 s datem vyhotovení) 

  8. Seznam absolvovaných vědeckých nebo odborných tuzemských i zahraničních stáží (podepsaný 

 uchazečem s datem vyhotovení) 

  9. Seznam úspěšně obhájených výzkumných projektů (řešitel/spoluřešitel) (podepsaný uchazečem s datem 

 vyhotovení) 

10. Seznam přednášek na mezinárodních konferencích/sympoziích (podepsaný uchazečem s datem 

       vyhotovení) 

11. Seznam členství a funkce v komisích, radách nebo jiných orgánech souvisejících s oborem (podepsaný 

 uchazečem s datem vyhotovení) 

https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FA2-17.pdf
https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FR-A-17-03.pdf
https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/UP/uredni-deska/habilitace_a_profesury/R-B-18-18.pdf
https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/UP/uredni-deska/habilitace_a_profesury/R-B-18-18.pdf
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12. Podíl na vědecké výchově studentů, další vědecké nebo pedagogické aktivity (podepsaný uchazečem  

 s datem vyhotovení) 

13. Název a anotace (max. 10 řádků) veřejné habilitační přednášky před akademickou obcí (podepsané 

 uchazečem s datem vyhotovení)  

14. Tři návrhy názvů a anotací (max. 10 řádků) habilitační přednášky před Vědeckou radou FF UP 

 (podepsané  uchazečem s datem vyhotovení) 

15. Habilitační práce 1x vytištěná + v elektronické podobě (v případě zájmu oponentů o vytištěnou práci 

      bude uchazeč požádán o potřebný počet dalších výtisků) 

16. Nejvýznamnější vědecké a odborné práce, učebnice, učební texty (fyzicky na zasedání Vědecké rady FF 

       UP) 

 

Předkládané dokumenty musí být řazeny podle seznamu. 

Dokumenty pod body 1, 2, 5-15 musí být předloženy i v elektronické podobě. 

 

Univerzita Palackého v Olomouci stanovila pro uchazeče v habilitačním řízení poplatek za úkony 

spojené s tímto řízením, a to ve výši 6.000,-Kč (B3-17/4-RR). Poplatek je splatný do 30 dnů od 

schválení komise vědeckou radou fakulty a je nevratný. 

 

1. 11. 2021 

https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/UP/uredni-deska/habilitace_a_profesury/RRB3-17-4-v.r.pdf

