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Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci


Doklady k řízení ke jmenování profesorem  
podle § 74, odst. 2  zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
 a Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci (B1-08/4HN)

1. žádost uchazeče podpořená alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru (pokud není řízení zahájeno jiným způsobem uvedeným v odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.)
2.  životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost (místo, datum, podpis uchazeče)
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 míst působení
c) podíl na vědecké výchově studentů
5.  seznam prací (v písemné i elektronické podobě, v následujícím řazení a podle normy)
a) vědecké monografie
b) práce publikované v zahraničních  recenzovaných vědeckých časopisech
c) práce publikované v tuzemských recenzovaných 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 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. teze přednášky věnované koncepci vědecké nebo umělecké práce a výuky v daném oboru 
(4-6 normostran)
12. 3 publikace a 3 citace, které kandidát považuje za nejvýznamnější na samostatném listu
13. nejvýznamnější vědecké a odborné práce, učebnice, učební texty (fyzicky na zasedání Vědecké rady)

Předkládané dokumenty musí být řazeny podle seznamu.
Všechny domumenty a seznamy musí být opatřeny podpisem. 
Dokumenty pod body 1,2,5-12 musí být předloženy i v elektronické podobě.

