
Podmínky habilitace a jmenování profesorem
na Slezské univerzitě v Opavě v matematických oborech

Následující podmínky A1-4 a B1-5 byly schváleny na zasedání Vědecké rady Slezské univerzity
dne 2. 3. 1995. Byly uplatňovány při všech dosavadních řízeních na SU.

A. Habilitační řízení. Předpokladem úspěšného habilitačního řízení je vedle splnění
podmínek, stanovených v §72 Zákona č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (dále "Zákon") splnění následujících čtyř podmínek:

1. Alespoň tříletá vysokoškolská pedagogická praxe.
2. Nejméně 3 tzv. kvalifikované citace v monografiích nebo vědeckých pracích

různých autorů.1
3. Získání vědecké hodnosti (CSc., příp. DrSc., nebo hodností jim na roveň

postavených - Dr., PhD a pod.)
4. Uchazeč musí prokázat, že je vědeckou osobností známou alespoň v ČR a/nebo

v SR.2
Orientační ukazatele vztahující se k bodu 4:
4.1. Publikování 10 prací v recenzovaných vědeckých periodických časopisech. Je

věcí individuálního posouzení, zda lze mezi tyto práce započítat i práce (ne sdělení nebo
abstrakty přednášek) publikované v recenzovaných sbornících z mezinárodních
konferencí.3

4.2. Existence 15 citací v monografiích a vědeckých pracích jiných autorů.
4.3. Aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích.4
B. Profesorské řízení. Předpokladem úspěšného profesorského řízení vedle splnění

podmínek, stanovených v §74 Zákona je i splnění následujících pěti podmínek:
1. Předcházející habilitace a splnění podmínek bodu A (habilitační řízení).
2. Alespoň pětiletá vysokoškolská pedagogická praxe.
3. Uchazeč má vlastní vědecké žáky doma nebo v zahraničí.
4. Existence 5 kvalifikovaných citací v monografiích nebo vědeckých pracích

různých zahraničních autorů.5
5. Uchazeč musí prokázat, že je mezinárodně uznávanou vědeckou osobností.6
Orientační ukazatele vztahující se k bodu 5:
5.1. Existence 50 citací v monografiích a vědeckých pracích zahraničních autorů.
5.2. Autorství nebo spoluautorství monografie či vysokoškolské učebnice.
5.3. Pozvání na zahraniční konference, přednáškové nebo pracovní pobyty

v akademických či vědeckých institucích, na náklady zvoucí strany.

1 Pod kvalifikovanou citací se myslí ten případ, kdy citující autor nebo autoři podstatným způsobem
využívají výsledky citované práce. Např. v monografii je uvedena věta z práce citovaného autora i s jejím
důkazem, nebo ve vědecké práci citující autor použije větu z práce citovaného autora k důkazu nového
výsledku a pod. Za kvalifikovanou citaci se nepokládá např. oprava původně chybného výsledku, nebo
citace v publikaci problematické úrovně.
2Otázka splnění této podmínky je věcí kvalifikovaného posouzení orgány činnými v habilitačním řízení.
3Zde se zpravidla vyžaduje i to, aby abstrakt práce byl uveřejněn v Mathematical Reviews nebo
v Zentralblatt für Mathematik.
4Pro účely habilitačního řízení Slovenská republika se nepokládá za zahraničí.
5Pro účely profesorského řízení Slovenská republika se nepokládá za zahraničí.
6Otázka splnění této podmínky je věcí kvalifikovaného posouzení orgány činnými v profesorském řízení.


