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Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 3C/2013 

 

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 
na PF UJEP 

I. 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se na PF UJEP uskutečňuje 
podle Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem registrovaného MŠMT ČR podle § 
36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dne 1. září 2017 pod čj. MSMT-
23905/2017.  

2. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem dle § 72 a 73 zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, je PF UJEP oprávněna vykonávat v akreditovaných 
oborech „Hudební teorie a pedagogika“ a „Výtvarná výchova – teorie a tvorba“. 

3. V habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na PF UJEP se prokazuje 
pedagogická, vědecká a umělecko pedagogická kvalifikace uchazeče, který je 
významnou a uznávanou osobností ve svém oboru. 

a) V habilitačním řízení se ověřuje vědecká, pedagogická a umělecko 
pedagogická kvalifikace uchazeče, a to na základě habilitační práce a její 
obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých aktivit, a také 
uchazečova pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační 
přednášky a předcházející pedagogické praxe.  

b) Uchazeč řízení ke jmenování profesorem musí prokázat, že jeho 
pedagogická, vědecká a umělecká činnost má průkaznou kulturní hodnotu 
a společenskou závažnost, a že se svou odbornou autoritou významně 
podílí na vývoji příslušného oboru.  

c) V umělecko pedagogických oborech lze částečně kompenzovat publikační 
a vědecké aktivity aktivitami uměleckými. 

 
II. 

KRITÉRIA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ 
 
1. Získání vysokoškolského vzdělání a vědecké hodnosti CSc. nebo akademicko-

vědeckého titulu Dr. nebo akademického titulu Ph.D. nebo akademického titulu 
ArtD., uváděného za jménem v témže nebo příbuzném oboru, v němž se hodlá 
uchazeč habilitovat. 

2. Předložení příslušných dokladů dle oddílu IV. této směrnice. 
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3. Předložení habilitační práce. Za habilitační práci se v oborech akreditovaných na 
PF UJEP dle § 72 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, považuje: 

a) písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, 
b) soubor uveřejněných vědeckých prací doplněný komentářem, 
c) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky, a která 

není totožná s monografií uvedenou v bodě II/5 této směrnice, 
d) habilitační výstava v případě umělecko pedagogicky orientované žádosti o 

habilitaci v oboru „Výtvarná výchova – teorie a tvorba“. Habilitační výstava 
je soubor zveřejněné umělecké činnosti v renomované instituci a její 
nezbytnou součástí je realizovaný katalog s publikovaným odborným 
textem, dokládajícím hodnotu umělecké tvorby uchazeče. 

Habilitační práce nesmí být totožná s prací, na základě které byl udělen již jiný 
titul. 

4. Minimálně pětileté souvislé pedagogické působení na vysoké škole. 
5. Autorství alespoň jedné zveřejněné monografie, přičemž jako vědecká a 

umělecká monografie je chápána recenzovaná původní monotematická práce s 
vědeckým, uměleckým nebo umělecko pedagogickým přínosem.  

6. Publikování minimálně dvaceti domácích vědeckých a odborných publikačních 
výsledků, z toho alespoň 5 recenzovaných odborných článků v kategorii Jost, Jimp 
nebo Jsc (podle definice druhů výsledků platné metodiky hodnocení výzkumných 
organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací). Do 
celkového počtu domácích publikačních výsledků se zahrnují články ve 
sbornících. Dalším kritériem je předložení minimálně deseti zahraničních 
vědeckých a odborných publikačních výsledků, z toho alespoň 5 v kategorii Jost, 
Jimp nebo Jsc. Do celkového počtu zahraničních publikačních výsledků se zahrnují 
články v zahraničních sbornících. Pokud mají předložené publikace více autorů, 
musí uchazeč uvést svůj podíl na tvorbě publikačního výsledku. Významná 
umělecko-pedagogická činnost může kompenzovat až polovinu těchto aktivit, tj. 
maximálně 10 domácích a 5 zahraničních publikačních výsledků. Touto činností 
však nelze kompenzovat domácí a zahraniční publikační výsledky v kategorii Jost, 
Jimp nebo Jsc..  

7. Přehled dalších publikačních a uměleckých aktivit by měl být dále utříděn podle 
závažnosti v těchto kategoriích:  

a) kapitoly v monografiích, 
b) výstavy a koncerty v renomovaných institucích,  
c) vysokoškolské učebnice a skripta, 
d) závažné umělecké dílo (hudební kompozice, realizace v architektuře, ve 

scénografii, v knižní kultuře, v oblasti vizuální komunikace, performance, 
atd.), 

e) publikované přednášky, 
f) publikované recenze a další posudky, popularizační texty, prezentace 

umělecké činnosti ve sdělovacích prostředcích, 
g) kurátorství výstav, 
h) posudky dizertačních prací, posudky časopiseckých článků, monografií, 

učebních textů apod. 
8. Ohlas vědecké a umělecko pedagogické činnosti uchazeč doloží přehledem citací 

v odborném tisku, případně recenzí a kritik, dokládajících hodnotu umělecké 
produkce. Pro habilitační řízení je závazným požadavkem minimálně deset 
domácích a pět zahraničních citací. Nelze uvádět autocitace (ani u kolektivních 
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prací), tzn. citace jiné práce téhož autora nebo jiné práce, jíž je citující autor 
spoluautorem, ani citace v nepublikovaných pracích. 

9. Pro posouzení kvalifikace a celkového profilu uvede uchazeč své další aktivity v 
těchto oblastech: 

a) školitelství a další aktivity v rámci realizace doktorského studijního 
programu, 

b) řešitelství a spoluřešitelství projektů evidovaných v CEP, 
c) řešitelství a spoluřešitelství dalších projektů,  
d) inovační přínosy v pedagogické práci, 
e) významná umělecká ocenění a nominace na ocenění uchazeče a jeho 

žáků, 
f) členství v odborných komisích, porotách, oborových komisích a radách a 

vědeckých a uměleckých radách,  
g) členství v edičních a redakčních radách, 
h) přehled odborných stáží a aktivních účastí na významných kongresech, 

konferencích, sympóziích a festivalech typu EUR a WRD, 
i) organizační a odborné působení v tvůrčích dílnách, 
j) zastoupení v galerijních a muzejních sbírkách. 

10.  Uchazeč musí doložit mezinárodní odborné zkušenosti zahrnující například 
projektovou činnost, zahraniční stáže, mezinárodní spolupráci, pedagogickou a 
uměleckou činnost s mezinárodním přesahem.  
 

III. 
KRITÉRIA PRO ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 

 
1. Získání vysokoškolského vzdělání a vědecké hodnosti CSc. nebo akademicko 

vědeckého titulu Dr. nebo akademického titulu Ph.D. nebo akademického titulu 
ArtD. a předchozí habilitace v daném nebo příbuzném oboru, pokud součástí 
habilitačního řízení bylo předložení habilitační práce. 

2. Předložení příslušných dokladů dle oddílu V. této směrnice. 
3. Minimálně osmileté souvislé pedagogické působení na vysoké škole. Žádost o 

zahájení řízení ke jmenování profesorem je možné podat nejdříve tři roky po datu 
účinnosti jmenování docentem. 

4. Autorství alespoň dvou zveřejněných monografií, přičemž jako vědecká a 
umělecká monografie je chápána recenzovaná původní monotematická práce s 
vědeckým, uměleckým nebo umělecko-pedagogickým přínosem. Alespoň jedna 
z monografií by měla být publikována v zahraničí, nebo vydána v cizím jazyce.   
V případě umělecko pedagogicky orientované žádosti o řízení ke jmenování 
profesorem v oboru „Výtvarná výchova – teorie a tvorba“ může být jedna 
vědecká monografie nahrazena výstavou realizovanou buď v ČR nebo 
v zahraničí dle typu nahrazované monografie. Výstava je soubor zveřejněné 
umělecké činnosti v renomované instituci a její nezbytnou součástí je realizovaný 
katalog s publikovaným odborným textem, dokládajícím hodnotu umělecké tvorby 
uchazeče. 

5. Publikování minimálně třiceti domácích vědeckých a odborných publikačních 
výsledků, z toho minimálně 10 recenzovaných odborných článků v kategorii Jost, 
Jimp nebo Jsc (podle definice druhů výsledků platné metodiky hodnocení 
výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací). 
Do celkového počtu domácích publikačních výsledků se zahrnují články ve 
sbornících. Dalším kritériem je předložení minimálně dvaceti zahraničních 
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vědeckých a odborných publikačních výsledků, z toho minimálně 10 v kategorii 
Jost, Jimp nebo Jsc. Do celkového počtu zahraničních publikačních výsledků se 
zahrnují články v zahraničních sbornících. Pokud mají předložené publikace více 
autorů, musí uchazeč uvést svůj podíl na tvorbě publikačního výsledku. 
Významná umělecko pedagogická činnost může kompenzovat až polovinu těchto 
aktivit, tj. maximálně 15 domácích a 10 zahraničních publikací. Touto činností 
však nelze kompenzovat domácí a zahraniční publikační výsledky v kategorii Jost, 
Jimp nebo Jsc. 

6. Přehled dalších publikačních a uměleckých aktivit by měl být dále utříděn podle 
závažnosti v těchto kategoriích:  

a) kapitoly v monografiích, 
b) výstavy a koncerty v renomovaných institucích,  
c) vysokoškolské učebnice a skripta, 
d) závažné umělecké dílo (hudební kompozice, realizace v architektuře, ve 

scénografii, v knižní kultuře, v oblasti vizuální komunikace, performance, 
atd.), 

e) zvané a publikované přednášky, 
f) publikované recenze a další posudky, popularizační texty, prezentace 

umělecké činnosti ve sdělovacích prostředcích, 
g) kurátorství výstav, 
h) školitelství a další aktivity v rámci realizace doktorského studijního 

programu, 
i) úspěšně vedené a obhájené dizertační práce, 
j) posudky dizertačních či habilitačních a prací, posudky časopiseckých 

článků, monografií, učebních textů apod. 
7. Ohlas vědecké a umělecko pedagogické činnosti uchazeč doloží přehledem 

citací v odborném tisku, případně recenzí a kritik, dokládajících hodnotu 
umělecké produkce. Pro řízení ke jmenování profesorem je závazným 
požadavkem minimálně dvacet domácích a deset zahraničních citací. Nelze 
uvádět autocitace (ani u kolektivních prací), tzn. citace jiné práce téhož autora 
nebo jiné práce, jíž je citující autor spoluautorem, ani citace v nepublikovaných 
pracích. 

8. Pro posouzení kvalifikace a celkového profilu uvede uchazeč své další aktivity v 
těchto oblastech: 

a) řešitelství a spoluřešitelství projektů evidovaných v CEP, 
b) řešitelství a spoluřešitelství dalších projektů,  
c) inovační přínosy v pedagogické práci, 
d) významná umělecká ocenění a nominace na ocenění uchazeče a jeho 

žáků, 
e) členství v odborných komisích, porotách, oborových komisích a radách a 

vědeckých a uměleckých radách,  
f) členství v edičních a redakčních radách, 
g) přehled odborných stáží a aktivních účastí na významných kongresech, 

konferencích, sympóziích a festivalech typu EUR a WRD, 
h) organizační a odborné působení v tvůrčích dílnách, 
i) zastoupení v galerijních a muzejních sbírkách. 

9. Uchazeč musí doložit mezinárodní odborné zkušenosti zahrnující například 
projektovou činnost, zahraniční stáže, mezinárodní spolupráci, pedagogickou a 
uměleckou činnost s mezinárodním přesahem. 
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IV. 
SEZNAM DOKLADŮ K ŽÁDOSTI O ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ 

 
1. Podepsaná žádost uchazeče o zahájení habilitačního řízení s uvedením oboru 

habilitačního řízení (viz příloha, 2x originál v tištěné formě, 1x elektronicky). 
2. Vědecko-pedagogický životopis uchazeče podepsaný modře a datovaný (2x 

originál, 5 x kopie v tištěné formě, 1x elektronicky).  
Životopis musí obsahovat: 

a) jméno, příjmení a dosažené tituly, u žen i rodné příjmení, 
b) údaje o současném pracovním poměru včetně výše úvazku a délky trvání, 
c) datum a místo narození, 
d) rodné číslo, 
e) stav, 
f) trvalé bydliště včetně PSČ, 
g) obor habilitačního řízení. 

3. Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a titulech 
získaných v magisterském a doktorském studiu (1x). 

4. Doklad osvědčující pedagogickou praxi potvrzený zaměstnaneckým oddělením 
zaměstnavatele (1x v tištěné formě). 

5. Přehled dosavadních absolvovaných zaměstnání včetně výše úvazku a délky 
trvání (1x v tištěné formě). 

6. Přehled vědecké a pedagogické činnosti uchazeče (1x elektronicky, 8x v tištěné 
formě). 

7. Přehled publikační činnosti uchazeče členěné dle RIV (1x elektronicky, 7x 
v tištěné formě). 

8. Přehled umělecké a umělecko pedagogické činnosti uchazeče (1x elektronicky, 
8x v tištěné formě). 

9. Přehled citací v odborném tisku, případně recenzí a kritik (1x elektronicky, 7x 
v tištěné formě).  

10. Doklad o členství v domácích a mezinárodních profesních organizacích (7x 
v tištěné formě). 

11. Přehled absolvovaných vědeckých nebo uměleckých stáží trvajících 30 a více dní 
a aktivních účastí na významných akcích typu EUR a WRD (1x elektronicky, 7x 
v tištěné formě). 

12. Vytištěná disertační práce (1x) a habilitační práce (4x v tištěné formě). 
13. Monografie se všemi publikovanými recenzemi (1x v tištěné formě). 
14. Návrh tří témat habilitační přednášky (1 x elektronicky, 7x v tištěné formě). 
15. Uchazeč dodá na oddělení pro vědu fakulty nejméně 1 měsíc před obhajobou 

habilitační práce teze své habilitační přednášky. Teze habilitační přednášky jsou 
zaslány členům vědecké rady fakulty předem, zpravidla současně s pozvánkou 
na jednání VR fakulty.  

16. Doklad o zaplacení manipulačního poplatku (viz příkaz děkana č. 7C/2013). 
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V. 
SEZNAM DOKLADŮ K ŽÁDOSTI O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ 

PROFESOREM 
 
1. Podepsaná žádost uchazeče o zahájení řízení ke jmenování profesorem 

s uvedením oboru řízení ke jmenování profesorem (viz příloha 1, 3x originál 
v tištěné formě, 1x elektronicky). 

2. Písemné doporučení alespoň dvou profesorů téhož nebo příbuzného oboru 
přiložené k žádosti o zahájené řízení ke jmenování profesorem dle bodu V/1.  

3. Vědecko pedagogický životopis uchazeče podepsaný modře a datovaný (3x 
originál, 5 x kopie v tištěné formě, 1x elektronicky).  
Životopis musí obsahovat: 

a) jméno, příjmení a dosažené tituly, u žen i rodné příjmení, 
b) údaje o současném pracovním poměru včetně výše úvazku a délky trvání, 
c) datum a místo narození, 
d) rodné číslo, 
e) stav, 
f) trvalé bydliště včetně PSČ, 
g) obor jmenovacího řízení. 

4. Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a o 
předchozích získaných titulech (1x). 

5. Habilitační práce a úředně ověřený doklad o jmenování docentem (1x v tištěné 
formě). 

6. Doklad osvědčující pedagogickou praxi potvrzený zaměstnaneckým oddělením 
zaměstnavatele (1x v tištěné formě). 

7. Přehled dosavadních absolvovaných zaměstnání včetně výše úvazku a délky 
trvání (1x v tištěné formě). 

8. Přehled vědecké a pedagogické činnosti uchazeče (1x elektronicky, 8x v tištěné 
formě). 

9. Přehled publikační činnosti uchazeče členěné dle RIV (1x elektronicky, 8x 
v tištěné formě). 

10. Přehled umělecké a umělecko pedagogické činnosti uchazeče (1x elektronicky, 
8x v tištěné formě). 

11. Přehled citací v odborném tisku, případně recenzí a kritik (1x elektronicky, 8x 
v tištěné formě).  

12. Doklad o členství v domácích a mezinárodních profesních organizacích (8x 
v tištěné formě). 

13. Přehled absolvovaných vědeckých nebo uměleckých stáží trvajících 30 a více dní 
a aktivních účastí na významných akcích typu EUR a WRD  (1x elektronicky, 8x 
v tištěné formě). 

14. Přehled Vytištěné disertační práce (1x) a habilitační práce (1x). 
15. Monografie se všemi publikovanými recenzemi (1x v tištěné formě). 
16. Návrh přednášky, která je součástí řízení ke jmenování profesorem (1 x 

elektronicky, 8x v tištěné formě). 
17. Doklad o zaplacení manipulačního poplatku. (viz příkaz děkana č. 7C/2013). 
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VI. 
POSTUP PŘI HABILITAČNÍM A JMENOVACÍM ŘÍZENÍ NA PF UJEP 

 
1. Postup při habilitačním a jmenovacím řízení na PF UJEP je upraven Řádem pro 

habilitační řízení a řízení pro jmenování profesorem na UJEP.  

2. Vědecká rada PF UJEP má při projednávání k dispozici (alespoň v jednom 
exempláři) veškerou dokumentaci, kterou používala komise.  

3. Uchazeč má právo při příležitosti přednášky ke jmenování docentem/profesorem 
předložit vědecké radě jakékoli další doplňující materiály, pokud jsou relevantní 
pro úplnější posouzení osobnosti uchazeče a jeho díla.  

4. Délka přednášky ke jmenování docentem je nejvýše 20 minut, délka přednášky 
ke jmenování profesorem je nejvýše 30 minut. 

 
VII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Elektronické materiály budou zaslány v jednom souboru. E-mailová adresa pro 

elektronické zasílání dokladů k žádostem o zahájení habilitační řízení, resp. 
žádostem o zahájení řízení ke jmenování profesorem je: radka.ryglova@ujep.cz. 

2. Veškeré tištěné materiály uchazeč modře podepíše a uvede datum. Adresa 
k zasílání tištěných podkladů a dalších dokumentů k žádostem o zahájení 
habilitační řízení, resp. žádostem o zahájení řízení ke jmenování profesorem je: 
Radka Ryglová, oddělení pro vědu, Pedagogická fakulta UJEP, České mládeže 8, 
400 96 Ústí nad Labem. 

3. Kontrolou dodržování kritérií a dalších náležitostí souvisejících s habilitačním 
řízením a řízením ke jmenování profesorem pověřuji proděkana pro vědu a tvůrčí 
činnost PF UJEP. 

4. Tato novela směrnice je technického rázu, nebyla proto schvalována vědeckou 
radou. 

5. Tato novela směrnice nabývá účinnosti dne 1. 7. 2019. 
 
 
V Ústí nad Labem dne 6. 6. 2019 
 
 
 

 
Doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. 
děkan PF UJEP v Ústí n. L. 

Zpracoval: 
PhDr. Štefan Balkó, Ph.D., proděkan pro vědu tvůrčí činnost  PF UJEP 

 
 
 
Příloha č. 1: PPřřiihhlláášškkaa  kk  hhaabbiilliittaaččnníímmuu  řříízzeenníí  ––  řříízzeenníí  kkee  jjmmeennoovváánníí  pprrooffeessoorreemm  nnaa  PPFF  UUJJEEPP  

                                      vv  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm  
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Příloha č. 1 
 

PPřřiihhlláášškkaa  kk  hhaabbiilliittaaččnníímmuu  řříízzeenníí  ––  řříízzeenníí  kkee  jjmmeennoovváánníí  pprrooffeessoorreemm**  

nnaa  PPFF  UUJJEEPP  vv  ÚÚssttíí  nnaadd  LLaabbeemm  
 

 

JJmméénnoo,,  ppřřííjjmmeenníí,,  ttiittuullyy::    

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................  

  

RRooddnnéé  ppřřííjjmmeenníí::  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  

DDaattuumm  nnaarroozzeenníí::  ……………………………………..  RRooddnnéé  ččíísslloo::……………………………………....    SSttaavv::  ………………………………..  

  

MMííssttoo  nnaarroozzeenníí::    

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  

AAddrreessaa  ttrrvvaallééhhoo  bbyyddlliiššttěě::  …………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

  

PPSSČČ::  ………………………………………………  

  

TTeelleeffoonn//  EE--mmaaiill::  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

  

ZZaamměěssttnnaavvaatteell  ((ppřřeessnnáá  aaddrreessaa,,  tteelleeffoonn  //  EE--mmaaiill))::  

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

    

PPrraaccoovviiššttěě  ((vvčč..  aaddrreessyy  aa  tteelleeffoonnuu,,  ppookkuudd  ssee  lliiššíí  oodd  aaddrreessyy  zzaamměěssttnnaavvaatteellee))::  

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

  

FFuunnkkccee  nnaa  pprraaccoovviiššttii::    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

  

OObboorr  hhaabbiilliittaaččnnííhhoo  řříízzeenníí  --  řříízzeenníí  kkee  jjmmeennoovváánníí  pprrooffeessoorreemm**::  

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

  

NNáázzeevv  hhaabbiilliittaaččnníí  pprrááccee::  

  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

  

  

  

DDaattuumm::  …………………………………………          PPooddppiiss  uucchhaazzeeččee::    ……………………………………………………………………………………  

 

 

 

 
*Nehodící se škrtněte 

  


