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SEZNAM DOKLADŮ PRO ZAHÁJENÍ HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ PŘEDKLÁDANÝCH UCHAZEČEM

1. Žádost o zahájení habilitačního řízení. Součástí žádosti musí být uveden obor, ve kterém se uchazeč
bude habilitovat a žádost je adresovaná děkanovi HGF.
2. Potvrzení o zaměstnání.
3. Ověřené kopie dokladů o dosaženém VŠ vzdělání.
4. Habilitační práce (4x).
5. Habilitační spis v nerozebíratelné podobě, který obsahuje:
o Životopis uchazeče z hlediska jeho odborného pedagogického a vědeckého vývoje (podepsaný
uchazečem)
o Přehled pedagogické činnosti a výsledků dosažených ve výchovně vzdělávací činnosti,
(podepsaný vedoucím příslušného institutu/pracoviště),
V přehledu jsou uvedeny dosažené výsledky zejména v oblastech:
• předměty, které uchazeč vyučoval po dobu své pedagogické praxe,
• zavedení nového předmětu a jeho zabezpečení učebními texty,
• pedagogické působení na jiných VŠ, odborné stáže a praxe,
• účast na řešení vzdělávacích projektů (GA ČR, TA ČR, FRVŠ) a jiné,
• autorství nebo spoluautorství interních učebních textů,
• příprava nového studijního programu/oboru,
• vedení závěrečných prací (bakalářských, diplomových),
• členství ve státních zkušebních komisích pro závěrečné zkoušky,
• účast na budování a rozvoji výukových a odborných laboratoří,
• jiné relevantní aktivity.
o Přehled vědecko-výzkumné a odborné činnosti (podepsaný vedoucím příslušného
katedry),
o Přehled plnění kritérií dle směrnice HGF_SME_ 10_ 004 (podepsaný vedoucím příslušného
katedry),
o Seznam původních vědeckých prací a odborných prací strukturovaný dle Metodiky hodnocení
výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů, Úřad vlády ČR,
č.j.:1417/2013-RVV (podepsaný vedoucím příslušného institutu/pracoviště),
o Výpis z publikační činnosti z databází WoS a Scopus,
o Výpis citací na publikované práce z databází WoS a Scopus.
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SEZNAM DOKLADŮ PRO ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM PŘEDKLÁDANÝCH UCHAZEČEM
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Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem obsahující jméno uchazeče.
Obor jmenování a návrh tématu profesorské přednášky.
Životopis uchazeče.
Ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných titulech.
Ověřená kopie dokladu o habilitaci na základě habilitačního řízení, jehož součástí bylo předložení
habilitační práce.
Písemná podporující stanoviska dvou profesorů téhož nebo příbuzného oboru řízení.
Přehled pedagogické praxe a výsledků dosažených ve výchovně vzdělávací činnosti (podepsaný
vedoucím příslušné katedry)
Přehled vědecko-výzkumné a odborné činnosti (podepsaný vedoucím příslušné katedry).
Přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží, jak tuzemských, tak
i zahraničních.
Výsledky při výchově vědeckých pracovníků a vedení tvůrčích kolektivů.
Přehled o členství a funkcích v komisích, radách a orgánech souvisejících s příslušným oborem řízení.
Vyjádření vedoucího katedry a potvrzené děkanem fakulty nebo ředitelem vysokoškolského ústavu
o perspektivách činnosti uchazeče na pracovišti HGF, VŠB – TU Ostrava v oblasti pedagogické
a vědeckovýzkumné. V případě řízení realizovaného pro jinou vysokou školu, která nemá akreditaci
pro příslušný obor, poskytuje vyjádření o patřičné perspektivě uchazeče škola, na níž je uchazeč
v pracovním poměru.
Přehled plnění kritérií dle směrnice HGF_SME_ 10_ 004 (podepsaný vedoucím příslušného katedry).
Nejvýznamnější prestižní publikace.
Výpis z publikační činnosti uchazeče z databází WoS a Scopus.
Výpis citací na publikované práce uchazeče z databází WoS a Scopus.
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