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Směrnice děkana č. 1/2022
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
na Slezské univerzitě v Opavě,
Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně
podnikatelské fakultě v Karviné je vymezeno §71, §72, §73 a §74 zákona č. 111/1998 Sb.
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem na Slezské univerzitě v Opavě ze dne 8. srpna 2017 (dále jen „řád“).
2) Tato směrnice upravuje v souladu s čl. 17 odst. 1 řádu formální a procedurální záležitosti
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně
podnikatelské fakultě v Karviné (dále jen „SU OPF“).

ČÁST PRVNÍ
HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ
Čl. 2
Zahájení habilitačního řízení
1) Habilitační řízení je zahájeno podáním návrhu uchazeče děkanovi. Návrh v písemné
i elektronické podobě musí obsahovat:
a) Žádost o zahájení habilitačního řízení s uvedením oboru, v němž uchazeč žádá o habilitaci
včetně návrhu tří témat habilitační přednášky (Příloha č. 1).
b) Strukturovaný životopis zaměřený především na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost
včetně seznamu vyžádaných přednášek na vědeckých konferencích, přehledu o členství
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c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

a funkcích v komisích, orgánech a radách souvisejících s oborem habilitace a přehledu
o absolvovaných vědeckých a pedagogických stážích, a to jak tuzemských, tak i zahraničních
(Příloha č. 2).
Doklady osvědčující pedagogickou praxi včetně jejího hodnocení potvrzené institucí, kde
praxe probíhala (Příloha č. 3).
Seznam vědeckých a odborných publikací v požadované struktuře (Příloha č. 4).
Seznam citací v dílech jiných autorů v požadované struktuře (Příloha č. 5).
Stručnou odbornou charakteristiku své vědecké činnosti a odborného přínosu, včetně
seznamu 5 nejvýznamnějších tvůrčích výstupů a přehledu o vědeckovýzkumné činnosti
a doklady o řešených výzkumných projektech a grantech v členění na projekty externí
a projekty vyhlášené v rámci instituce, kde je uchazeč zaměstnán, případně projekty
spolupráce s praxí (Příloha č. 6). Uchazeč předloží originály nebo kopie vybraných výstupů,
které dle jeho názoru přispěly k rozvoji vědního oboru habilitace.
Minimální závazné požadavky sloužící k posouzení vědecké a pedagogické způsobilosti
uchazečů o habilitační řízení (Příloha č. 7).
Habilitační práci podle § 72 odst. 3 zákona. Habilitační práce se předkládá v 5 výtiscích
a rovněž v elektronické formě.
Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a o získaných
příslušných titulech.

2) Habilitační prací se rozumí:

a) písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, nebo
b) soubor vědeckých prací doplněný komentářem (bližší informace viz Příloha č. 8), nebo
c) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky.
3) Habilitačním spisem se rozumí:
návrh uchazeče na zahájení habilitačního řízení se všemi přílohami,
posudky oponentů a všechna relevantní písemná hodnocení,
zápisy z jednání habilitační komise a záznamy o výsledcích jejího hlasování,
zápis odpovídající části jednání Vědecké rady SU OPF (dále jen „vědecká rada“) a záznam
výsledků hlasování o návrhu na jmenování uchazeče docentem,
e) návrh vědecké rady na jmenování uchazeče docentem.

a)
b)
c)
d)

4) Návrh na zahájení habilitačního řízení včetně jeho náležitostí podle odstavce 1 může uchazeč
předložit v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Čl. 3
Minimální závazné požadavky stanovené uchazeči o habilitační řízení
1) V habilitačním řízení se ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě
habilitační práce a její obhajoby, dalších vědeckých a odborných prací a jeho pedagogická
způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe.
2) Minimální závazné požadavky stanovené děkanem v souladu s čl. 16 řádu jsou stanoveny
v Příloze č. 7.
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Čl. 4
Habilitační komise
1) Pokud nedojde k zastavení habilitačního řízení podle čl. 2 odst. 2 řádu, potom děkan v souladu
s čl. 3 řádu předloží vědecké radě ke schválení návrh na ustanovení habilitační komise. Vědecká
rada schvaluje předsedu a jednotlivé členy komise tajným hlasováním.
2) S výjimkou závěrečného tajného hlasování habilitační komise (dále jen „komise“) o návrhu
na jmenování uchazeče, může být jednání komise vedeno korespondenčně. Z každého jednání
komise musí být pořízen zápis.
3) V odůvodněných případech může komise jednat a hlasovat telekonferenční či videokonferenční
formou, tj. s využitím technických prostředků umožňujících v reálném čase komunikaci na dálku
(dále jen „jednání na dálku“), nebo kombinací jednání na dálku a prezenčního zasedání (dále jen
„hybridní formou“). O jednání na dálku nebo hybridní formou rozhoduje předseda komise.
4) Pro jednání na dálku nebo hybridní formou je možné využít jakýkoliv technický nástroj, který
umožňuje identifikaci členů komise, aby bylo zajištěno, že se jednání účastní a hlasuje skutečně
člen komise. V případech, kdy je vyžadováno tajné hlasování, toto musí být zajištěno.
5) Z jednání na dálku nebo hybridní formou se pořizuje zápis nebo zpráva stejně jako u prezenčního
zasedání. V zápise nebo zprávě se uvedou důvody jednání na dálku nebo hybridní formou.

Čl. 5
Průběh habilitačního řízení na zasedání vědecké rady
1) Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce se koná na veřejném zasedání vědecké rady.
Téma habilitační přednášky schvaluje na svém zasedání habilitační komise. Členové habilitační
komise a oponenti se mohou zúčastnit i neveřejné rozpravy vědecké rady.
2) Uchazeč musí nejméně měsíc před zasedáním vědecké rady předložit teze habilitační práce, které
obdrží členové vědecké rady nejméně jeden týden před zasedáním vědecké rady.
3) Habilitační řízení na zasedání vědecké rady zahrnuje tyto kroky:
a) volba skrutátorů,
b) představení uchazeče,
c) informace o složení habilitační komise a oponentech,
d) stanovisko habilitační komise,
e) habilitační přednáška,
f) přednesení oponentních posudků,
g) veřejná rozprava k habilitační přednášce a k habilitační práci, ve které má uchazeč možnost
vyjádřit se k posudkům oponentů, obhajovat svoji habilitační práci a vyslovit se ke své
dosavadní vědecké a pedagogické činnosti,
h) neveřejná rozprava vědecké rady,
i) tajné hlasování členů vědecké rady o návrhu na jmenování uchazeče docentem,
j) zpráva skrutátorů,
k) veřejné vyhlášení výsledků hlasování o návrhu na jmenování uchazeče docentem.
4) V případě, že návrh na jmenování docentem získá souhlas nadpoloviční většiny všech členů
vědecké rady, předloží jej děkan se všemi materiály k rozhodnutí rektorovi. Nezíská-li návrh na
jmenování docentem souhlas potřebné většiny, řízení se zastavuje.
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ČÁST DRUHÁ
ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM
Čl. 6
Zahájení řízení ke jmenování profesorem
1) Řízení ke jmenování profesorem je zahájeno podáním návrhu uchazeče, na návrh děkana nebo
rektora, nebo z vlastního podnětu vědecké rady fakulty. Není-li řízení zahajováno na návrh
uchazeče a vysloví-li uchazeč se zahájením řízení písemný nesouhlas, řízení se zastavuje.
2) Návrh s přílohami, podle §72 odst. 2 věty druhé zákona, se podává děkanovi. Návrh musí
obsahovat:
a) Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem s uvedením oboru, pokud řízení nebylo
zahájeno z vlastního podnětu vědecké rady (Příloha č. 9)
b) Nejméně dvě písemná stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru podporující
žádost, pokud je řízení zahajováno na návrh uchazeče.
c) Strukturovaný životopis uchazeče zaměřený především na vědeckou, odbornou
a pedagogickou činnost, včetně seznamu vyžádaných přednášek na vědeckých
konferencích, přehledu o členství a funkcích v komisích, orgánech a radách související
s oborem habilitace a přehledu o absolvovaných vědeckých a pedagogických stážích, a to
jak tuzemských, tak i zahraničních (Příloha č. 2).
d) Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a o získaných
příslušných titulech.
e) Úředně ověřenou kopii dokladu o získání hodnosti „docent“ a téma habilitační práce.
f) Doklady osvědčující pedagogickou praxi včetně jejího hodnocení potvrzené institucí, kde
praxe probíhala a jeho podílu na vědecké výchově studentů z místa jejího působení
(Příloha č. 3).
g) Seznam vědeckých a odborných publikací v požadované struktuře (Příloha č. 4).
h) Seznam citací v dílech jiných autorů v požadované struktuře (Příloha č. 5).
i) Stručné shrnutí odborného přínosu nejvýznamnějších tvůrčích výstupů, které přispívají
k rozvoji vědního oboru uchazeče, včetně seznamu nejvýznamnějších tvůrčích výstupů
přispívajících k rozvoji vědního oboru uchazeče, podepsané uchazečem (Příloha č. 6).
j) Seznam vystoupení na vědeckých konferencích.
k) Přehled absolvovaných vědeckých a odborných stáží spjatých s příslušným oborem.
l) Přehled o účasti na řešení grantů.
m) Přehled o členství a funkcích v komisích, radách a orgánech souvisejících s příslušným
oborem.
n) Teze přednášky v rozsahu cca 15 stran obsahujících zejména shrnutí odborného přínosu
uchazeče, koncepci vědecké práce a výuky v oboru, seznamy nejvýznamnějších výsledků
výzkumu a vývoje a odborný životopis.
o) Minimální závazné požadavky sloužící k posouzení vědecké a pedagogické způsobilosti
uchazečů o řízení ke jmenování profesorem (Příloha č. 10).
3) Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem včetně jeho náležitostí podle odstavce 2 může
uchazeč předložit v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.
4) Jestliže návrh nemá zákonem stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění
nedostatků. Pokud uchazeč ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena,
nedostatky neodstraní, řízení se zastavuje a děkan předložené materiály vrátí uchazeči.
5) Řízení má být vedeno tak, aby mohlo být ukončeno ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne zahájení,
případně ode dne, kdy uchazeč na výzvu děkana svoji žádost doplnil.
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Čl. 7
Komise ke jmenování profesorem
1) Pokud nedojde k zastavení řízení ke jmenování profesorem podle čl. 9 odst. 3 řádu, potom děkan
v souladu s čl. 10 řádu předloží vědecké radě ke schválení návrh na ustanovení komise
ke jmenování profesorem. Vědecká rada schvaluje předsedu a jednotlivé členy komise tajným
hlasováním.
2) Komise posoudí písemné materiály uchazeče, doporučující stanoviska podle čl. 6 odst. 2, jeho
pedagogickou a vědeckou způsobilost vykonávat funkci profesora. Komise je povinna výslovně
uvést, zda je uchazeč význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností v daném
oboru, zda přispěl k jeho rozvoji a je vůdčí osobností vědecké školy nebo výzkumného týmu.
3) S výjimkou závěrečného tajného hlasování komise ke jmenování profesorem (dále jen „komise“)
o návrhu na jmenování uchazeče, může být jednání komise vedeno korespondenčně. Z každého
jednání komise musí být pořízen zápis.
4) V odůvodněných případech může komise jednat a hlasovat telekonferenční či videokonferenční
formou, tj. s využitím technických prostředků umožňujících v reálném čase komunikaci na dálku
(dále jen „jednání na dálku“), nebo kombinací jednání na dálku a prezenčního zasedání (dále jen
„hybridní formou“). O jednání na dálku nebo hybridní formou rozhoduje předseda komise.
5) Pro jednání na dálku nebo hybridní formou je možné využít jakýkoliv technický nástroj, který
umožňuje identifikaci členů komise, aby bylo zajištěno, že se jednání účastní a hlasuje skutečně
člen komise. V případech, kdy je vyžadováno tajné hlasování, toto musí být zajištěno.
6) Z jednání na dálku nebo hybridní formou se pořizuje zápis nebo zpráva stejně jako u prezenčního
zasedání. V zápise nebo zprávě se uvedou důvody jednání na dálku nebo hybridní formou.

Čl. 8
Průběh řízení ke jmenování profesorem
1) Usnesla-li se hodnotící komise na návrhu jmenovat uchazeče profesorem, vyzve vědecká rada
fakulty uchazeče k přednesení přednášky na svém veřejném zasedání. V této přednášce
se uchazeč zaměří na problematiku daného oboru, jeho osobní přínos pro rozvoj oboru a jeho
vlastní koncepci vědecké nebo umělecké činnosti a koncepci výuky v daném oboru.
2) Vlastní průběh jednání vědecké rady ve věci návrhu na jmenování profesorem je dán jednacím
řádem. V závěru jednání se vědecká rada usnáší většinou hlasů všech svých členů na návrhu, zda
má být uchazeč jmenován profesorem.
3) Po přednesení návrhu komise předsedou komise (nebo jím pověřeným členem) následuje veřejná
přednáška. Na přednášku je vyhrazena doba 20 – 30 minut. Následuje rozprava a diskuze
k přednášce, ve které musí být dána uchazeči možnost vyjádřit se ke své dosavadní vědecké
a pedagogické činnosti.
4) V neveřejné části zasedání po skončení rozpravy se vědecká rada tajným hlasováním usnáší na
návrhu, zda má být uchazeč jmenován profesorem v daném oboru. Neveřejné části mohou být
přítomni členové hodnotící komise. Protokol o výsledku hlasování vypracují a podepíší dva
skrutátoři, kteří jsou navrženi děkanem z řad členů vědecké rady a schváleni vědeckou radou
na jejím zasedání.
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5) Nezíská-li návrh na jmenování profesorem většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, platí,
že vědecká rada fakulty řízení ke jmenování profesorem zastavuje. V případě, že je řízení
zastaveno, vrací se předložené materiály uchazeči.
6) Získá-li návrh na jmenování profesorem většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, je
postoupen Vědecké radě Slezské univerzity, která tajně hlasuje o předložení návrhu ministrovi.
Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady univerzity, řízení
se zastavuje a předložené materiály se vracejí uchazeči.

Čl. 9
Přechodná a závěrečná ustanovení
1) Agendu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem administrativně zajišťuje oddělení
vědy a výzkumu, které také vede habilitační a profesorský spis.
2) Touto směrnicí se ruší Směrnice děkana č. 1/2021 Habilitační řízení na Slezské univerzitě
v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.
3) Tato vnitřní norma nabývá platnosti a účinnosti ke dni 15. 12. 2022.

V Karviné dne 15. 12. 2022
Digitálně podepsal prof.
Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
Datum: 2022.12.15
14:04:28 +01'00'

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan

Přílohy:
Žádost o zahájení habilitačního řízení
Strukturovaný životopis
Doklad osvědčující pedagogickou praxi
Seznam vědeckých a odborných prací
Seznam citací na práce uchazeče
Stručná charakteristika vědecké činnosti a odborného přínosu uchazeče
Minimální závazné požadavky pro habilitační řízení konaná na SU OPF
Požadavky na habilitační práci předkládanou formou souboru uveřejněných vědeckých prací
doplněného komentářem
9. Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem
10. Minimální závazné požadavky pro řízení ke jmenování profesorem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Příloha č. 1 Směrnice děkana č. 1/2022
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatalské fakultě
v Karviné

ŽÁDOST O ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ
Jméno a příjmení uchazeče vč. titulů:
Datum a místo narození:
Obor: Ekonomika a management
Návrh tří témat habilitační přednášky:
1.
2.
3.
Název habilitační práce:
Typ habilitační práce dle čl. 2 odst. 2 Směrnice děkana č. x/202x:1
a) písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky
b) soubor uveřejněných vědeckých prací doplněný komentářem
c) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky.
Předložením návrhu na zahájení habilitačního řízení poskytuji Slezské univerzitě v Opavě licenci k užití
výše specifikované habilitační práce dle písm. a), resp. komentáře dle písm. b), a to k užití způsobem
uvedeným v § 18 odst. 2 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Tuto licenci poskytuji
Slezské univerzitě v Opavě jako licenci nevýhradní a poskytuji ji bezúplatně na dobu trvání majetkových
práv k dílu. Slezská univerzita v Opavě není povinna licenci využít.
Další údaje požadované MŠMT:
Datum narození:
Pohlaví:
Rodné příjmení:
Trvalé bydliště:
Bydliště v ČR:
Státní občanství:
Kontakt:
E-mail:
Telefon:
V……… dne……..
Podpis uchazeče o habilitační řízení:

1

Tučně označte zvolenou variantu.

Příloha č. 2 Směrnice děkana č. 1/2022
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatalské fakultě
v Karviné

STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS
Povinná minimální struktura1
Jméno a příjmení vč. titulů:
Datum a místo narození:
Pracoviště:
Funkce:

Vzdělání a akademické kvalifikace:
Přehled zaměstnání:
Členství v mezinárodních/zahraničních
a organizacích:

odborných

společnostech,

redakčních

radách

Členství v tuzemských odborných společnostech, redakčních radách a organizacích:
Členství ve vědeckých radách, oborových radách a komisích:
Zahraniční studijní/přednáškové pobyty a stáže:
Vyzvané přednášky na vědeckých konferencích
Získaná ocenění:

V………. dne……….

Podpis uchazeče:

1

Struktura vychází z Kritérií uplatňovaných při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na SU OPF. Pokud uchazeč některé z bodů
nenaplňuje, uvede zde „nemám“, „nejsem“, „nezúčastnil jsem se“ apod. Je možno doplnit další rubriky kromě zde uvedených.
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DOKLAD OSVĚDČUJÍCÍ PEDAGOGICKOU PRAXI
Jméno a příjmení uchazeče vč. titulů:
Pracoviště, kde praxe probíhala:
A. Přehled pravidelné výuky (za posledních 5 let včetně roku zahájení řízení)
Předmět

Bc/Mgr/Ph.D.

Přednáška/seminář/cvičení
nebo kombinace

od:

do:

1
2
3

B. Vedení úspěšně obhájených vysokoškolských kvalifikačních prací (bakalářských, diplomových,
případně disertačních) za posledních 5 let včetně roku zahájení řízení
Jméno studenta

Název práce

rok

Bc/Mgr/Ph.D.

1
2
3

C. Seznam učebnic, kapitol v učebnicích, skript a jiných výukových pomůcek
D. Seznam vzdělávacích nebo rozvojových projektů (včetně uvedení role - řešitel/člen týmu)
E. Seznam jiných aktivit vzdělávacího charakteru, podíly na zavedení nové koncepce oboru či
předmětu, recenze učebnic nebo skript, mezinárodní pedagogická činnost

Podpis uchazeče:
Hodnocení pedagogické praxe zaměstnavatelem:

Potvrzuji správnost uvedených údajů:
Jméno a příjmení, funkce, podpis a razítko odpovědného představitele instituce:
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V…………. dne...................
Poznámky:
1. Tato struktura seznamu je pro uchazeče o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na SU
OPF v Karviné závazná.
2. Doklad se vyplňuje pro každou instituci, ve které uchazeč v posledních 5 letech působil.
3. Pokud má publikace více autorů, uvádějte svůj procentní podíl na dané publikaci.
4. Učebnice je studijní text vydaný v komerčním nakladatelství s celostátní působností. Skripta jsou
studijní texty vydané fakultními či univerzitními vydavatelstvími.
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SEZNAM VĚDECKÝCH A ODBORNÝCH PRACÍ
Jméno a příjmení uchazeče vč. titulů:
Pracoviště uchazeče:
Typ výstupu

Počet

B
C
Jimp
Jsc
Jost
Dindex
Dost

1. Monografie (B):
1. Publikace dle citační normy včetně uvedení autorského podílu
2. Kapitoly v monografiích (C):
1. Publikace dle citační normy včetně uvedení autorského podílu
3. Původní vědecké články v impaktovaných časopisech s uvedením hodnoty IF v roce vydání
(Jimp):
2. Publikace dle citační normy včetně uvedení IF a autorského podílu
4. Původní vědecké články v recenzovaných časopisech bez IF uvedených v databázi SCOPUS
s uvedením hodnoty SJR v roce vydání (Jsc):
1. Publikace dle citační normy včetně uvedení SJR a autorského podílu
5. Původní vědecké články v ostatních recenzovaných časopisech vydávaných v ČR nebo
v zahraničí (Jost):
1. Publikace dle citační normy včetně uvedení autorského podílu
6. Původní vědecké články ve sbornících z mezinárodních konferencí uvedených v databázích
Conference Proceedings Citation Index společnosti Clarivate Analytics (Web of Science) nebo
v databázi SCOPUS (Dindex):
1. Publikace dle citační normy včetně uvedení autorského podílu
7. Původní vědecké články ve sbornících z ostatních mezinárodních konferencí (Dost):
1. Publikace dle citační normy včetně uvedení autorského podílu
8. Audiovizuální a webové prezentace v oblasti výzkumu a vývoje nebo umění, překlady
odborných publikací:
9. Další výsledky výzkumu, vývoje nebo umělecké činnosti významné z hlediska uchazeče,
recenzní posudky publikací nebo oponentní posudky projektů:
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Čestné prohlášení uchazeče:
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje včetně stanovení mého podílu na výsledcích jsou pravdivé.
V................. dne................
Podpis uchazeče:
Poznámky:
1. Tato struktura seznamu včetně citační normy je pro uchazeče o habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem na SU OPF závazná.
2. Pokud má publikace více autorů, uvádějte svůj procentní podíl na dané publikaci.
3. Při citaci všech prací používejte oficiálních názvů časopisů.
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SEZNAM CITACÍ NA PRÁCE UCHAZEČE
Jméno a příjmení uchazeče vč. titulů:
Pracoviště uchazeče:
A. Seznam citací v publikacích jiných autorů evidovaných v databázích WoS a SCOPUS
1. Publikace dle citační normy včetně uvedení IF nebo SJR a autorského podílu
Ohlasy (počet):
1. Publikace jiného autora dle citační normy včetně uvedení IF nebo SJR
B. Seznam citací v publikacích jiných autorů neevidovaných v databázích WoS a SCOPUS
1. Publikace dle citační normy a uvedením autorského podílu
Ohlasy (počet):
1. Publikace jiného autora dle citační normy
C. Seznam tří nejvýznamnějších citací z hlediska uchazeče s krátkým zdůvodněním
1. Publikace jiného autora dle citační normy včetně uvedení IF nebo SJR
Zdůvodnění:
2. Publikace jiného autora dle citační normy včetně uvedení IF nebo SJR
Zdůvodnění:
3. Publikace jiného autora dle citační normy včetně uvedení IF nebo SJR
Zdůvodnění:
Čestné prohlášení uchazeče:
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje včetně stanovení mého podílu na výsledcích jsou pravdivé.

V................. dne................

Podpis uchazeče:

Pozn.: Seznam nesmí obsahovat žádné autocitace, přičemž za autocitaci se považuje citace dané práce
kterýmkoliv z jejich spoluautorů.
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STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA VĚDECKÉ ČINNOSTI A ODBORNÉHO PŘÍNOSU
UCHAZEČE

Jméno a příjmení uchazeče vč. titulů:
Pracoviště uchazeče:
Zde slovně okomentujte svoji dosavadní vědeckovýzkumnou činnost a její přínos pro rozvoj oboru
Ekonomika a management (max. 20 řádků).
A. Výzkumné projekty financované z externích zdrojů
1. Kód projektu, název projektu, zdroj financování, doba řešení, role (řešitel/spoluřešitel/člen
týmu)
B. Výzkumné projekty financované z interních zdrojů
1. Kód projektu, název projektu, zdroj financování, doba řešení, role (řešitel/spoluřešitel/člen
týmu)
C. Projekty realizované ve spolupráci s praxí:
1. Kód projektu, název projektu, zdroj financování, doba řešení, role (řešitel/spoluřešitel/člen
týmu)
D. Pět nejvýznamnějších publikací uchazeče:
1. Publikace dle citační normy včetně uvedení IF nebo SJR a autorského podílu
2. Publikace dle citační normy včetně uvedení IF nebo SJR a autorského podílu
3. Publikace dle citační normy včetně uvedení IF nebo SJR a autorského podílu
4. Publikace dle citační normy včetně uvedení IF nebo SJR a autorského podílu
5. Publikace dle citační normy včetně uvedení IF nebo SJR a autorského podílu

V................. dne................

Podpis uchazeče:
Pozn.: Zapojení do uvedených projektů je nutné doložit příslušnými dokumenty (projektová žádost a
smlouva o poskytnutí dotace u projektů financovaných z externích zdrojů či rozhodnutí rektora/děkana o
přidělení finančních prostředků na řešení projektu v případě projektů financovaných z interních zdrojů).
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MINIMÁLNÍ ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ KONANÁ NA SU OPF
Jméno a příjmení uchazeče vč. titulů:
Pracoviště uchazeče:
Vědecké a pedagogické kvality uchazeče posuzuje na základě předložených materiálů habilitační komise
a vědecká rada fakulty. Uchazeč musí být ve svém oboru vědeckou a pedagogickou osobností. Závazné
minimální požadavky, které by měl každý uchazeč splňovat, jsou uvedeny v bodech A.1, B.1, C.1, D.1.
Vedle toho je žádoucí, aby uchazeč splňoval i další podmínky, jejichž orientační výčet je uveden v bodech
A.2, B.2, C.2, D.2. Kritéria jsou koncipována tak, aby definovala standardní požadavky na uchazeče
a usnadnila rozhodování jak členům habilitačních komisí, tak členům vědecké rady. Minimální závazné
požadavky byly v souladu s čl. 16 odst. 1 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na
Slezské univerzitě v Opavě projednány a schváleny Vědeckou radou SU OPF dne 26. 11. 2021
a Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě dne 26. 4. 2022.
A. Pedagogická a vzdělávací činnost
A. 1 Závazné minimální požadavky

Požadavek

Skutečnost

5 let, z toho alespoň 2 roky po získání
Ph.D.

1

Vysokoškolská pedagogická činnost

2

Vedení vysokoškolských kvalifikačních
prací

20

3

Řešitel/člen týmu pro řešení vzdělávacích
nebo rozvojových projektů

1

A. 2 Jiná činnost hodná zřetele
Podíl na zavedení nové koncepce oboru či předmětu nebo nového metodického pojetí
1
předmětu nebo zavedení nového oboru či předmětu
2

Vysokoškolské učební texty

3

Jiná didaktická pomůcka (případové studie, software, video, e-learningové pomůcky)

4

Vypracování oponentských posudků diplomových, popř. disertačních prací

5

Členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky, popř. obhajoby disertačních prací

6

Vedení a organizace významných vzdělávacích a kvalifikačních programů

7

Mezinárodní pedagogická činnost1

B. Vědeckovýzkumná činnost
B. 1 Závazné minimální požadavky
1

Řešitel/člen řešitelského týmu domácích
nebo mezinárodních vědeckovýzkumných
úspěšně ukončených projektů2

Požadavek

Skutečnost

1

B. 2 Jiná činnost hodná zřetele
Řešitel/člen řešitelského týmu domácích vědeckovýzkumných úspěšně ukončených
1
projektů řešených v rámci mateřského pracoviště uchazeče

1

Mezinárodní pedagogickou činností se rozumí výuka na zahraničních školách či na vysokých školách v ČR ve světovém jazyce,
příprava mezinárodních výukových programů, oponentské posudky kvalifikačních prací studentů zahraničních univerzit apod.
2
Mimo výzkumných projektů řešených v rámci interních grantů Slezské univerzity v Opavě nebo mateřského pracoviště uchazeče. Zapojení do
uvedených projektů je nutné doložit.
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2

Spolupráce s praxí (řešení významných úkolů pro státní a veřejný sektor, spolupráce
s podnikatelskými subjekty, řešení prakticky orientovaných vědeckovýzkumných
projektů)

C. Publikační činnost
C. 1 Závazné minimální požadavky na autorství/významné
spoluautorství3

1

2

3

Požadavek

Odborná knižní publikace4 nebo článek ve světovém jazyce v časopise
evidovaném v databázi Web of Science s nenulovým impakt faktorem
(IF) vyšším, než je medián IF oboru habilitace nebo příbuzného oboru
v roce, kdy byl článek publikován (dle Journal Citation Reports).
Odborný článek v časopise evidovaném v databázi Web of Science
s nenulovým IF v roce, kdy byl článek publikován (dle Journal Citation
Reports).
Odborný článek v časopise, který je evidován v databázi SCOPUS
s přiděleným indexem Scientific Journal Rankings (SJR) 5 v roce, kdy
byl článek publikován. Články v časopise s nenulovým IF mohou
nahradit články SCOPUS.

Skutečnost

1

1

4

C. 2 Jiná činnost hodná zřetele
1
2

Odborný článek v recenzovaném časopise bez citačního indikátoru typu IF nebo SJR.
Příspěvek publikovaný ve sborníku, který je evidován ve světově uznávané databázi
(Web of Science, SCOPUS)

3

Příspěvek ve sborníku z vědecké konference

4

Odborný článek v nerecenzovaném časopise

5

Překlad odborné publikace s uvedením jména překladatele

6

Vyzvaná přednáška na mezinárodní konferenci

7

Ostatní – zde uveďte konkrétní činnost

D. Uznání vědecko-pedagogické práce uchazeče domácí a zahraniční odbornou veřejností
D. 1 Závazné minimální požadavky
Citace v publikacích jiných autorů evidované ve světově uznávaných
1
databázích (Web of Science, SCOPUS) bez autocitací

Požadavek
20

D. 2 Jiná činnost hodná zřetele
1
Ostatní citace v publikacích jiných autorů bez autocitací

3

Skutečnost

2

Členství v programových/organizačních výborech vědeckých konferencí a seminářů

3

Členství v odborných organizacích a vědeckých společnostech

4

Členství v redakčních radách odborných časopisů

5

Činnost v grantových agenturách a nadacích vědeckovýzkumného charakteru

6

Členství v poradních orgánech a komisích vědeckého charakteru

7

Různá ocenění vědecké práce

Skutečnost

Významným spoluautorstvím se rozumí alespoň třetinový podíl na publikaci. Do hodnocení se započítávají pouze publikace, které mají vazbu
na obor habilitačního řízení.
4
Odbornou knižní publikací se rozumí monografie, resp. odborná kniha podle definice Metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+.
Minimální požadavky odpovídají součtu autorských podílů uchazeče na knižních publikacích. Doporučený rozsah jedné publikace, resp.
odpovídajícího součtu autorských podílů je 7 AA.
5
Prioritně se doporučují zejména články publikované ve světovém jazyce.
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Datum zpracování:
Podpis uchazeče:
Údaje uvedené uchazečem ověřil:
Datum:

Podpis předsedy habilitační komise:
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POŽADAVKY NA HABILITAČNÍ PRÁCI PŘEDKLÁDANOU FORMOU SOUBORU
UVEŘEJNĚNÝCH VĚDECKÝCH PRACÍ DOPLNĚNÉHO KOMENTÁŘEM
1. Habilitační práce podaná formou souboru uveřejněných vědeckých prací musí být ve všech částech
konzistentně zaměřena na jednotnou problematiku. Habilitační práce musí zahrnovat minimálně pět
původních vědeckých článků publikovaných v recenzovaných vědeckých časopisech, přičemž:
a.

b.
c.

všechny články z předloženého souboru musí být publikovány ve vědeckých časopisech
s nenulovým impakt faktorem (dle Journal Citation Reports) nebo v časopisech zařazených
v databázi SCOPUS,
z toho minimálně tři články musí být publikovány v časopisech s impakt faktorem (dle Journal
Citation Reports),
u tří článků z předloženého souboru je vyžadováno samostatné autorství, u zbývajících článků
musí být autorský podíl alespoň 50 %, přičemž musí být doloženo písemné potvrzení
spoluautorů o podílu uchazeče na společných pracích.

2. Soubor článků musí být opatřen sjednocujícím komentářem v minimálním rozsahu 30 stran. Komentář
musí obsahovat charakteristiku:
a.
b.
c.
d.

e.

ucelené koncepce předkládaného souboru prací s vymezením cíle,
teoretických východisek a současného stavu výzkumu v dané oblasti (v mezinárodním
měřítku),
výzkumné metodologie,
shrnutí získaných poznatků a konkrétní specifikaci celkového vědeckého přínosu
publikovaných článků; v případě článků, které byly připraveny ve spoluautorství, musí
uchazeč dále specifikovat rovněž svůj vlastní přínos,
specifikaci limitů publikovaného výzkumu a žádoucího směru dalšího výzkumu.

3. Články zahrnuté do habilitační práce formou souboru uveřejněných vědeckých prací nelze použít pro
naplnění minimálních kritérií stanovených v Příloze č. 7.
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NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM
Jméno a příjmení uchazeče vč. titulů:
Datum a místo narození:
Obor: Ekonomika a management
Téma veřejné přednášky:

Ukončené habilitační řízení1
Obor habilitačního řízení:
Název habilitační práce:
Datum:
Vysoká škola:
Profesoři, kteří vydali podpůrné stanovisko (jméno a příjmení včetně titulů, pracoviště, obor):
1.
2.
Další údaje požadované MŠMT:
Datum narození:
Pohlaví:
Rodné příjmení:
Trvalé bydliště:
Bydliště v ČR:
Státní občanství:
Kontakt:
E-mail:
Telefon:
V………

dne……..

Podpis uchazeče o řízení ke jmenování profesorem:

Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení, pokud jeho součástí bylo předložení
habilitační práce (§74 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb.).
1
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MINIMÁLNÍ ZÁVAZNÉ POŽADAVKY PRO ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM
KONANÁ NA SU OPF
Jméno a příjmení uchazeče vč. titulů:
Pracoviště uchazeče:
Vědecké a pedagogické kvality uchazeče posuzuje na základě předložených materiálů komise ke
jmenování profesorem a vědecká rada fakulty. Uchazeč musí být ve svém oboru vědeckou
a pedagogickou osobností. Závazné minimální požadavky, které by měl každý uchazeč splňovat, jsou
uvedeny v bodech A.1, B.1, C.1, D.1. Vedle toho je žádoucí, aby uchazeč splňoval i další podmínky,
jejichž orientační výčet je uveden v bodech A.2, B.2, C.2, D.2. Kritéria jsou koncipována tak, aby
definovala standardní požadavky na uchazeče a usnadnila rozhodování jak členům komise pro jmenování
profesorem, tak členům vědecké rady. Minimální závazné požadavky byly v souladu s čl. 16 odst. 1 Řádu
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Slezské univerzitě v Opavě projednány
a schváleny Vědeckou radou SU OPF dne 26. 11. 2021 a Vědeckou radou Slezské univerzity v Opavě
dne 26. 4. 2022.
A. Pedagogická a vzdělávací činnost
A. 1 Závazné minimální požadavky
1

Vysokoškolská pedagogická činnost

2

Zavedení nové koncepce programu/oboru či předmětu nebo
nového programu/oboru či předmětu

3
4

Požadavek

Skutečnost

10 let, z toho alespoň
3 roky po získání Doc.

Vedení doktorandů, kteří obhájili disertační práci
Řešitel/člen týmu pro řešení vzdělávacích nebo rozvojových
projektů

1
1
2

A. 2 Jiná činnost hodná zřetele
1
2

1

Vypracování oponentských posudků disertačních a habilitačních prací
Členství v habilitačních komisích nebo komisích pro státní doktorské zkoušky nebo
v komisích pro obhajoby disertačních prací

3

Vedení úspěšně obhájených diplomových prací

4

Garantování předmětů nebo studijních programů/oborů

5

Vysokoškolské učební texty

6

Jiná didaktická pomůcka (případové studie, software, video, e-learningové pomůcky)

7

Vypracování recenze učebnice nebo skript

8

Výuka v doktorském studiu1

9

Vedení a organizace významných vzdělávacích a kvalifikačních programů

10

Mezinárodní pedagogická činnost2

Kurz ekvivalentní svou délkou jednosemestrálnímu kurzu.
Mezinárodní pedagogickou činností se rozumí výuka na zahraničních školách či na vysokých školách v ČR ve světovém jazyce,
příprava mezinárodních výukových programů, oponentské posudky kvalifikačních prací studentů zahraničních univerzit apod.
2
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B. Vědeckovýzkumná činnost
B. 1 Závazné minimální požadavky
Řešitel/spoluřešitel
domácích
nebo
mezinárodních
1
vědeckovýzkumných úspěšně ukončených projektů3
Člen řešitelského týmu domácích nebo mezinárodních vědeckovýzkumných úspěšně ukončených projektů nebo člen řešitelského
2
týmu mezinárodních vědecko-výzkumných úspěšně ukončených
projektů nebo projektů mezinárodní spolupráce4

1
2

Požadavek

Skutečnost

1

1

B. 2 Jiná činnost hodná zřetele
Řešitel/člen řešitelského týmu domácích vědeckovýzkumných úspěšně ukončených
projektů řešených v rámci mateřského pracoviště uchazeče
Spolupráce s praxí (řešení významných úkolů pro státní a veřejný sektor, spolupráce
s podnikatelskými subjekty, řešení prakticky orientovaných vědeckovýzkumných
projektů)

C. Publikační činnost
C. 1 Závazné minimální požadavky na autorství/významné
spoluautorství5

1

2

3

Odborná knižní publikace6 nebo článek ve světovém jazyce v časopise
evidovaném v databázi Web of Science s nenulovým impakt
faktorem (IF) vyšším, než je medián IF oboru řízení ke jmenování
profesorem nebo příbuzného oboru v roce, kdy byl článek
publikován (dle Journal Citation Reports).
Odborný článek v časopise evidovaném v databázi Web of Science
s nenulovým IF v roce, kdy byl článek publikován (dle Journal
Citation Reports).
Odborný článek v časopise, který je evidován v databázi SCOPUS
s přiděleným indexem Scientific Journal Rankings (SJR)7 v roce, kdy
byl článek publikován. Články v časopise s nenulovým IF mohou
nahradit články SCOPUS.

Požadavek

Skutečnost

1

4

7

C. 2 Jiná činnost hodná zřetele
1
2
3

Příspěvek ve sborníku z vědecké konference

4

Odborný článek v nerecenzovaném časopise

5

Překlad odborné publikace s uvedením jména překladatele

6

Vyzvaná přednáška na mezinárodní konferenci
Další uznané výstupy podle platné metodiky hodnocení výsledků vědy a výzkumu
v ČR

7

3

Odborný článek v recenzovaném časopise bez citačního indikátoru typu IF nebo SJR.
Příspěvek publikovaný ve sborníku, který je evidován ve světově uznávané databázi
(Web of Science, SCOPUS)

Mimo výzkumných projektů řešených v rámci interních grantů Slezské univerzity v Opavě nebo mateřského pracoviště uchazeče. Zapojení do
uvedených projektů je nutné doložit.
4
Mimo výzkumných projektů řešených v rámci interních grantů Slezské univerzity v Opavě nebo mateřského pracoviště uchazeče. Zapojení do
uvedených projektů je nutné doložit.
5
Významným spoluautorstvím se rozumí alespoň třetinový podíl na publikaci. Do hodnocení se započítávají pouze publikace, které mají vazbu
na obor řízení ke jmenování profesorem, ve kterém má být uchazeč jmenován.
6
Odbornou knižní publikací se rozumí monografie, resp. odborná kniha podle definice Metodiky hodnocení výzkumných organizací 2017+.
Minimální požadavky odpovídají součtu autorských podílů uchazeče na knižních publikacích. Doporučený rozsah jedné publikace, resp.
odpovídajícího součtu autorských podílů je 7 AA.
7
Prioritně se doporučují zejména články publikované ve světovém jazyce.
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D. Uznání vědecko-pedagogické práce uchazeče domácí a zahraniční odbornou veřejností
D. 1 Závazné minimální požadavky
1

Citace v publikacích jiných autorů evidované ve světově uznávaných
databázích (Web of Science, SCOPUS) bez autocitací

Požadavek
30

D. 2 Jiná činnost hodná zřetele
1
Ostatní citace v publikacích jiných autorů bez autocitací
2

Členství ve vědeckých radách vysokých škol nebo fakult

3

Členství v programových/organizačních výborech vědeckých konferencí a seminářů

4

Členství v oborových radách doktorského studia

5

Členství v odborných organizacích a vědeckých společnostech

6

Členství v redakčních radách odborných časopisů

7

Činnost v grantových agenturách a nadacích vědeckovýzkumného charakteru

8

Členství v poradních orgánech a komisích vědeckého charakteru

9

Různá ocenění vědecké práce
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