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ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Základní ustanovení
(1)

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany v Brně
(dále jen „řád“) je vnitřním předpisem Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzity“)
podle § 17 odst. 1 písm. k) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
a podle článku 32 Statutu Univerzity obrany v Brně.

(2)

Řád stanoví obecná pravidla pro
habilitačního řízení nebo řízení ke
při habilitačním řízení2, podrobnosti
a podrobnosti o složení přezkumné
jmenování docentem.

předkládání návrhů v souvislosti s akreditací
jmenování profesorem1, podrobnosti postupu
postupu při řízení ke jmenování profesorem3
komise4 pro řízení o vyslovení neplatnosti

ČÁST DRUHÁ
AKREDITACE HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ
PROFESOREM
Článek 2
Žádost o akreditaci
(1)

Byl-li vědeckou radou univerzity schválen záměr předložit žádost o akreditaci
habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem5, předloží věcně příslušný
prorektor neprodleně rektorovi k autorizaci žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo
řízení ke jmenování profesorem zpracovanou dle zákona o vysokých školách6.

(2)

Byl-li záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování
profesorem projednán a schválen v souladu se zákonem o vysokých školách a tímto
řádem, rektor žádost autorizuje.

(3)

O obsahu rozhodnutí Akreditačního úřadu ve věci žádosti o akreditaci habilitačního
řízení nebo řízení ke jmenování profesorem informuje rektor na nejbližším zasedání
vědeckou radu univerzity.

1

§ 82 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o vysokých školách).
2
§ 72 odst. 13 zákona o vysokých školách.
3
§ 74 odst. 7 zákona o vysokých školách.
4
§ 74a odst. 6 zákona o vysokých školách.
5
§ 12 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách.
6
§ 82 zákona o vysokých školách.
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ČÁST TŘETÍ
HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ
Článek 3
Vědecká kvalifikace uchazeče a jeho pedagogická způsobilost
(1)

V habilitačním řízení hodnotí habilitační komise, vědecká rada fakulty a rektor,
případně vědecká rada univerzity vědeckou kvalifikaci uchazeče a jeho pedagogickou
způsobilost7, zejména s přihlédnutím k minimálním požadavkům, které stanoví rektor
svým opatřením, a ke specifickým požadavkům, které stanoví děkan svým opatřením,
je-li daný obor akreditován fakultou, a rektor, je-li daný obor akreditován univerzitou

(2)

Vědecká kvalifikace uchazeče se ověřuje na základě habilitační práce a její obhajoby
a dalších vědeckých nebo odborných prací uchazeče. Obsah habilitační práce uchazeče
musí být odlišný od obsahu závěrečné práce obhájené uchazečem v rámci jeho
předchozího studia nebo v rámci jiného předchozího řízení na vysoké škole.

(3)

Pedagogická způsobilost uchazeče se ověřuje na základě hodnocení habilitační
přednášky a předcházející pedagogické praxe.
Článek 4
Zahájení řízení

(1)

Habilitační řízení se zahajuje podáním návrhu uchazečem (dále jen „habilitační návrh“).

(2)

Habilitační návrh s přílohami, stanovenými zákonem o vysokých školách8, s uvedením
oboru, ve kterém uchazeč žádá o habilitaci, a s uvedením návrhu tří témat habilitační
přednášky se podává děkanovi fakulty, které byla udělena akreditace pro uchazečem
uvedený habilitační obor, nebo rektorovi, byla-li akreditace pro uchazečem uvedený
obor udělena univerzitě.

(3)

Nemá-li habilitační návrh všechny stanovené náležitosti, vyzve děkan nebo rektor,
dle toho, komu byla udělena pro uchazečem zvolený obor akreditace, uchazeče
k odstranění zjištěných nedostatků. Pokud uchazeč vady neodstraní ve lhůtě
60 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejich odstranění, řízení se zastavuje.

(4)

Nepůsobí-li uchazeč jako akademický pracovník v rámci univerzity, může si děkan
nebo rektor, dle toho, komu byla udělena pro uchazečem zvolený obor akreditace,
vyžádat stanovisko děkana fakulty nebo rektora příslušné vysoké školy, který může
zhodnotit pedagogickou kvalifikaci uchazeče.
Článek 5
Habilitační komise a oponenti habilitační práce

(1)

Nedojde-li k zastavení habilitačního řízení podle článku 4 odst. 3 tohoto řádu, děkan
nebo rektor, dle toho, komu byla udělena pro uchazečem zvolený obor akreditace,
bez zbytečného odkladu připraví návrh na složení pětičlenné habilitační komise9 a tento
společně s habilitačním návrhem předloží příslušné vědecké radě ke schválení zpravidla
na jejím nejbližším zasedání.

(2)

Členem habilitační komise nemůže být spoluautor díla, které je uchazečem předkládáno
jako habilitační práce.

7

§ 72 odst. 1 zákona o vysokých školách.
§ 72 odst. 2 zákona o vysokých školách.
9
§ 72 odst. 5 zákona o vysokých školách.
8
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(3)

Děkan nebo rektor, dle toho, komu byla udělena pro uchazečem zvolený obor
akreditace, členům habilitační komise oznámí schválení složení habilitační komise
příslušnou vědeckou radou a zašle jim písemné podklady nezbytné pro posouzení
vědecké kvalifikace uchazeče a jeho pedagogické způsobilosti, a to předsedovi
habilitační komise v listinné a elektronické formě a ostatním členům habilitační komise
v elektronické formě.

(4)

Složení habilitační komise se po jejím schválení příslušnou vědeckou radou zveřejňuje
ve veřejné části internetových stránek univerzity.

(5)

Habilitační komise jmenuje tři oponenty habilitační práce; oponenty habilitační práce
mohou být profesoři, docenti a další významní představitelé v oboru habilitačního řízení
nebo příbuzného oboru. Nejméně dva oponenti habilitační práce musí být docenty nebo
profesory a nejméně dva oponenti habilitační práce musí být odborníci z jiného
pracoviště než z univerzity, případně pracoviště uchazeče. Oponentem habilitační práce
nemůže být jmenován člen habilitační komise nebo spoluautor díla, které je uchazečem
předkládáno jako habilitační práce.

(6)

Předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen habilitační komise zašle
bez zbytečného odkladu oponentům habilitační práce oznámení o jejich jmenování
oponenty habilitační práce a žádost o vypracování posudků společně s habilitační prací.

(7)

Oponenti habilitační práce vypracují ve stanovené lhůtě písemné posudky habilitační
práce, v nichž zhodnotí odbornou úroveň habilitační práce. V závěru posudků
habilitační práce výslovně uvedou, zda habilitační práce splňuje, či nesplňuje
požadavky standardně kladené na úroveň habilitačních prací v daném oboru. Uchazeč
musí být seznámen s posudky oponentů habilitační práce nejméně jeden měsíc
před veřejným zasedáním vědecké rady, na němž se bude konat obhajoba habilitační
práce.

(8)

Habilitační komise posoudí vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor habilitačního
řízení a jeho předcházející pedagogickou praxi, zhodnotí na základě posudků oponentů
habilitační práce úroveň habilitační práce, posoudí splnění požadovaných kvalifikačních
předpokladů uchazeče a určí jedno ze tří uchazečem navržených témat jako téma
habilitační přednášky.

(9)

Habilitační komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být
jmenován docentem. Pokud návrh na jmenování docentem nezíská nadpoloviční většinu
hlasů všech členů habilitační komise, platí, že habilitační komise doporučuje habilitační
řízení zastavit. Habilitační komise připojí k návrhu písemné odůvodnění svého
stanoviska. Výsledky hlasování o návrhu na jmenování docentem sdělí neprodleně
předseda habilitační komise nebo jím pověřený člen habilitační komise děkanovi nebo
rektorovi, dle toho, komu byla udělena pro uchazečem zvolený obor akreditace.

(10) Téma habilitační přednášky určené habilitační komisí, jakož i případné doporučení
habilitační komise zastavit habilitační řízení, děkan nebo rektor, dle toho, komu byla
udělena pro uchazečem zvolený obor akreditace, bez zbytečného odkladu písemně
oznámí uchazeči. Uchazeči musí být oznámeno určené téma habilitační přednášky
nejméně jeden měsíc před veřejným zasedáním vědecké rady, na němž se bude konat
habilitační přednáška.
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Článek 6
Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce
(1)

Habilitační přednáška uchazeče a obhajoba jeho habilitační práce se konají na veřejném
zasedání příslušné vědecké rady10.

(2)

Nejpozději pět pracovních dnů před zasedáním vědecké rady může uchazeč doplnit
návrh aktualizujícími doklady o jeho vědecké nebo odborné kvalifikaci.

(3)

Děkan nebo rektor, dle toho, komu byla udělena pro uchazečem zvolený obor
akreditace, po obdržení výsledků hlasování habilitační komise o návrhu na jmenování
uchazeče docentem zařadí habilitační přednášku uchazeče a obhajobu jeho habilitační
práce zpravidla na nejbližší zasedání příslušné vědecké rady.

(4)

Návrh habilitační komise na jmenování uchazeče docentem nebo její doporučení
na zastavení habilitačního řízení přednese příslušné vědecké radě předseda habilitační
komise nebo jím pověřený člen habilitační komise.

(5)

Habilitační přednáška uchazeče se koná zpravidla za přítomnosti předsedy habilitační
komise nebo jím pověřeného člena habilitační komise.

(6)

Obhajoba habilitační práce uchazeče se koná zpravidla za přítomnosti předsedy
habilitační komise nebo jím pověřeného člena habilitační komise a oponentů habilitační
práce.

(7)

Vědecká rada posuzuje uchazeče zejména podle návrhu habilitační komise, příloh
habilitačního návrhu, úrovně habilitační přednášky a průběhu odborné rozpravy.
Článek 7
Zveřejňování habilitačních prací

Co je stanoveno pro zveřejňování závěrečných prací ve Studijním a zkušebním řádu
Univerzity obrany v Brně11, platí obdobně pro zveřejňování habilitačních prací.

ČÁST ČTVRTÁ
ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM
Článek 8
Pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče
(1)

Při řízení ke jmenování profesorem komise pro řízení ke jmenování profesorem,
vědecká rada fakulty a vědecká rada univerzity hodnotí pedagogickou a vědeckou
kvalifikaci uchazeče12, zejména s přihlédnutím k minimálním požadavkům, které
stanoví rektor svým opatřením, a ke specifickým požadavkům, které stanoví děkan
svým opatřením, je-li daný obor akreditován fakultou, a rektor, je-li daný obor
akreditován univerzitou

(2)

Vědecká kvalifikace uchazeče se ověřuje na základě vědeckých nebo odborných prací
uchazeče.

(3)

Pedagogická kvalifikace uchazeče se ověřuje na základě hodnocení přednášky
a předcházející pedagogické praxe.

10

§ 72 odst. 9 zákona o vysokých školách.
§ 17 odst. 1 písm. g) zákona o vysokých školách.
12
§ 74 odst. 1 zákona o vysokých školách.
11
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Článek 9
Zahájení řízení ke jmenování profesorem
(1)

Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče nebo orgánu
oprávněného k takovému jednání dle zákona o vysokých školách (dále jen „jmenovací
návrh“) nebo je zahajuje z vlastního podnětu příslušná vědecká rada13.

(2)

Není-li řízení ke jmenování profesorem zahájeno na návrh uchazeče a uchazeč s jeho
zahájením vysloví písemný nesouhlas, děkan řízení ke jmenování profesorem zastaví.

(3)

Ke jmenovacímu návrhu uchazeč připojí přílohy požadované zákonem o vysokých
školách14; není-li řízení ke jmenování profesorem zahájeno na návrh uchazeče, uchazeč
připojí ke jmenovacímu návrhu požadované přílohy na výzvu děkana, rektora nebo
příslušné vědecké rady.

(4)

Nemá-li jmenovací návrh všechny stanovené náležitosti, vyzve děkan nebo rektor,
dle toho, komu byla pro uvedený obor jmenování udělena akreditace, uchazeče
k odstranění zjištěných nedostatků. Pokud uchazeč vady neodstraní ve lhůtě
60 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy k jejich odstranění, řízení se zastavuje.

(5)

Nepůsobí-li uchazeč jako akademický pracovník v rámci univerzity, může si děkan
nebo rektor, dle toho, komu byla pro uvedený obor jmenování udělena akreditace,
vyžádat stanovisko děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, který může zhodnotit
pedagogickou kvalifikaci uchazeče.
Článek 10
Komise pro řízení ke jmenování profesorem

(1)

Nedojde-li k zastavení řízení ke jmenování profesorem podle článku 9 odst. 4 tohoto
řádu, děkan nebo rektor, dle toho, komu byla pro uvedený obor jmenování udělena
akreditace, bez zbytečného odkladu připraví návrh na složení pětičlenné komise
pro řízení ke jmenování profesorem15 a tento společně se jmenovacím návrhem předloží
příslušné vědecké radě ke schválení zpravidla na jejím nejbližším zasedání.

(2)

Děkan nebo rektor, dle toho, komu byla pro uvedený obor jmenování udělena
akreditace, členům komise pro řízení ke jmenování profesorem oznámí schválení
složení komise příslušnou vědeckou radou a zašle jim písemné podklady nezbytné
pro posouzení vědecké a pedagogické kvalifikace uchazeče, přičemž předsedovi komise
pro řízení ke jmenování profesorem v listinné a elektronické formě a ostatním členům
komise pro řízení ke jmenování profesorem v elektronické formě.

(3)

Složení komise pro řízení ke jmenování profesorem se po jejím schválení příslušnou
vědeckou radou zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek univerzity.

(4)

Komise pro řízení ke jmenování profesorem posoudí pedagogickou a vědeckou
kvalifikaci uchazeče v daném oboru řízení ke jmenování profesorem včetně jeho
přínosu k rozvoji oboru na mezinárodní úrovni.

(5)

Komise pro řízení ke jmenování profesorem se tajným hlasováním usnese na návrhu,
zda uchazeč má být jmenován profesorem. Pokud návrh na jmenování profesorem
nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů komise pro řízení ke jmenování
profesorem, platí, že komise doporučuje řízení ke jmenování profesorem zastavit.

13

§ 74 odst. 2 zákona o vysokých školách.
§ 74 odst. 2 zákona o vysokých školách.
15
§ 74 odst. 3 zákona o vysokých školách.
14
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Komise pro řízení ke jmenování profesorem připojí k návrhu písemné odůvodnění
svého stanoviska. Výsledky hlasování o návrhu na jmenování profesorem sdělí
neprodleně předseda komise pro řízení ke jmenování profesorem nebo jím pověřený
člen komise děkanovi nebo rektorovi, dle toho, komu byla pro uvedený obor jmenování
udělena akreditace.
Článek 11
Přednáška uchazeče
(1)

Nejpozději pět pracovních dnů před zasedáním příslušné vědecké rady může uchazeč
doplnit návrh aktualizujícími doklady o své vědecké nebo odborné kvalifikaci.

(2)

Návrh komise na jmenování uchazeče profesorem nebo její doporučení na zastavení
řízení ke jmenování profesorem přednese příslušné vědecké radě předseda komise nebo
jím pověřený člen komise.

(3)

Příslušná vědecká rada vyzve uchazeče k přednesení přednášky, ve které musí předložit
koncepci vědecké práce a výuky v oboru řízení ke jmenování profesorem16.

(4)

Přednáška se koná na veřejném zasedání příslušné vědecké rady.

(5)

Přednáška uchazeče se koná zpravidla za přítomnosti předsedy komise nebo jím
pověřeného člena komise.

(6)

Vědecká rada posuzuje uchazeče zejména podle návrhu komise pro řízení ke jmenování
profesorem, příloh jmenovacího návrhu, úrovně a obsahu přednášky a průběhu odborné
rozpravy.

ČÁST PÁTÁ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE
JMENOVÁNÍ PROFESOREM
Článek 12
Jednání habilitační komise a komise pro řízení ke jmenování profesorem
(1)

Zasedání komise řídí předseda komise, za jeho nepřítomnosti jím pověřený člen komise.
Zasedání komise je neveřejné.

(2)

Komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové.

(3)

Z každého zasedání komise se pořizuje zápis, který se zakládá do habilitačního spisu,
jedná-li se o habilitační řízení, nebo jmenovacího spisu, jedná-li se o řízení
ke jmenování profesorem.
Článek 13
Evidence řízení

(1)

16

Zahájení, průběh a ukončení řízení jsou evidovány v habilitačním spisu nebo
ve jmenovacím spisu, jehož součástí jsou zejména:
a)

návrh na zahájení řízení se všemi přílohami,

b)

posudky oponentů a všechna důležitá písemná hodnocení,

§ 74 odst. 5 zákona o vysokých školách.
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(2)

c)

zápisy ze zasedání habilitační komise nebo komise pro řízení ke jmenování
profesorem a záznamy o výsledcích jejího hlasování,

d)

zápis odpovídající části jednání vědecké rady, případně vědeckých rad a záznam
výsledků hlasování o jmenování uchazeče docentem nebo profesorem,

e)

návrhy vědecké rady, případně vědeckých rad na jmenování uchazeče docentem
nebo profesorem.

Habilitační spis a jmenovací spis uchovává rektorát univerzity po dobu 15 let ode dne
posledního pravomocného rozhodnutí.
Článek 14
Zvláštní ustanovení

(1)

Řízení musí být vedeno bez zbytečných průtahů.

(2)

V řízení, jakož i ve věcech přímo souvisejících s řízením, lze používat český, slovenský
nebo anglický jazyk.

(3)

Uchazeč může kdykoliv vzít svůj habilitační nebo jmenovací návrh zpět. Děkan, příp.
rektor, dle toho, kde je řízení vedeno, je povinen o této skutečnosti podle stádia řízení
neprodleně informovat vědeckou radu, habilitační komisi, oponenty habilitační práce
nebo komisi pro řízení ke jmenování profesorem. Děkan je povinen informovat rektora.

(4)

V případě zastavení řízení se habilitační nebo jmenovací návrh a všechny předložené
dokumenty vrátí zpět uchazeči.

(5)

Rektor na úrovni univerzity a děkani na úrovni fakult zajistí, aby nedošlo ke střetu
zájmů jednotlivých orgánů, zejména rektora, prorektorů, děkana, členů habilitačních
komisí, jde-li o habilitační řízení, členů komisí pro řízení ke jmenování profesorem,
jde-li o řízení ke jmenování profesorem, a oponentů habilitačních prací.

ČÁST ŠESTÁ
PŘEZKUMNÁ KOMISE PRO ŘÍZENÍ O VYSLOVENÍ NEPLATNOSTI
JMENOVÁNÍ DOCENTEM
Článek 15
Podrobnosti o složení přezkumné komise pro řízení o vyslovení neplatnosti jmenování
docentem
(1)

Členy přezkumné komise jmenuje a odvolává rektor.

(2)

Rektor jmenuje přezkumnou komisi ve složení takovém, aby byly dodrženy všechny
podmínky stanovené zákonem o vysokých školách17. Je-li to možné, jmenuje rektor
jedním z členů přezkumné komise předsedu habilitační komise, popřípadě jednoho
z členů habilitační komise ustavené v habilitačním řízení osoby, o vyslovení neplatnosti,
jejíhož jmenování docentem jde. Většinu členů přezkumné komise musí tvořit
odborníci, kteří nejsou zaměstnanci univerzity.

(3)

O jmenování přezkumné komise informuje rektor vědeckou radu univerzity.

17

Zejména § 74a odst. 5 zákona o vysokých školách.
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ČÁST SEDMÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 16
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1)

Řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto řádu se dokončí podle dosavadní úpravy.

(2)

Tento řád byl schválen Akademickým senátem Univerzity obrany v Brně dne 13. června
2017.

(3)

Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem obrany18.

v. r.

v. r.

prof. MUDr. Jiří KASSA, CSc.
předseda akademického senátu univerzity

brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D.
rektor

18

§ 95 odst. 8 písm. a) zákona o vysokých školách.
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle § 95 odst. 8 písm. a) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), dne 31. srpna 2017 pod č. j. MSMT-21548/2017-2 souhlas s registrací Řádu
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany v Brně.
…………………v. r. …………………
Mgr. Karolína GONDKOVÁ
ředitelka Odboru vysokých škol

Ministerstvo obrany registrovalo podle § 36 odst. 2 a § 95 odst. 8 písm. a) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), dne 6. září 2017 pod č. j. MO 179873/2017-7542 Řád habilitačního řízení a řízení
ke jmenování profesorem na Univerzitě obrany v Brně.
…………………v. r. …………………
Ing. Petr VANČURA
státní tajemník v MO
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