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Článek 1
Úvodní ustanovení
Zásady vycházejí z paragrafů 73, 74, 75 a 78 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách
a z vnitřního předpisu Univerzity Pardubice „Pravidla pro habilitační řízení a řízení ke
jmenování profesorem na Univerzitě Pardubice“ z 9. června 2017, který stanoví, že kritéria pro
posuzování vědecké úrovně a pedagogické způsobilosti uchazeče určuje fakulta, jež má
akreditaci pro příslušné obory habilitačního a jmenovacího řízení.
Článek 2
Habilitační řízení
(1) U uchazeče se předpokládá nejméně tříletá vysokoškolská pedagogická praxe v kategorii
odborný asistent a vedení úspěšně obhájených bakalářských a diplomových prací.
(2) Uchazeč o habilitační řízení předloží charakteristiku svého odborného působení. Musí
obsahovat:
a) titul nejméně jedné vydané knižní monografie o minimálním rozsahu 150 s. Nesmí být
totožná s disertační prací.
b) seznam nejméně 15 kvalitních původních domácích vědeckých publikací evidovaných
v systému RIV, z toho minimálně pět musí být publikováno v renomovaných
odborných časopisech. U zahraničních uchazečů o habilitační řízení je přihlíženo
k alternativnímu vykazování dosažených vědeckých výsledků. Alternativou pěti studiím
může být další publikovaná monografie, nebo souvislý text o více kapitolách a více jak
100 tiskových stranách v jedné monografii. Do počtu domácích studií mohou být
počítány nadpočetné studie publikované v zahraničí.

c) seznam nejméně pěti původních vědeckých prací publikovaných v cizích jazycích jako
studie v zahraničních recenzovaných časopisech nebo sbornících. Může jít rovněž
o jednotlivé kapitoly jako součásti knižních monografií. Alternativou pěti studiím je
monografie publikovaná v zahraničí, nebo tematicky souvislý text o více kapitolách
a více jak 100 tiskových stranách v jedné zahraniční monografii.
d) seznam dalších odborných výstupů: vysokoškolských učebních textů (mohou být ve
formě studijních materiálů v elektronické podobě), případně hesel v encyklopediích
a slovnících, odborných a uměleckých překladů, scénářů realizovaných výstav
a recenzí.
e) seznam citací vědeckých prací a odkazů na ně. Požadujeme nejméně 15 citací či odkazů
v domácích a tři v zahraničních publikacích (bez autocitací a bez opakovaných citací
téhož díla ve stejné publikaci).
(3) Uchazeč dále musí vykázat dlouhodobější pobyt, resp. pobyty, na zahraničních vědeckých
nebo vysokoškolských pracovištích a pravidelnou aktivní účast na domácích i mezinárodních
konferencích.
(4) Uchazeč o habilitační řízení musí být úspěšným řešitelem nejméně jednoho vědeckého
nebo vzdělávacího projektu.
(5) Uchazeči z jiných univerzit musejí prokázat vědeckou nebo pedagogickou spolupráci s FF
UPa. Případná výjimka z tohoto pravidla musí být řádně zdůvodněna.
Článek 3
Řízení ke jmenování profesorem
(1) U uchazeče hodnotící komise zohledňuje zejména vědecko-pedagogické působení po
úspěšném zakončení habilitačního řízení a jmenování docentem. K zahájení řízení je nezbytné
prokázání nejméně pětileté vysokoškolské pedagogické praxe a podíl na výchově doktorandů,
přičemž alespoň dva z doktorandů vedených uchazečem musí mít úspěšně ukončené studium.
(2) Uchazeč současně předloží seznam:
a) nejméně dvou původních vědeckých prací publikovaných jako knižní monografie
v renomovaných nakladatelstvích.

b) nejméně 30 kvalitních původních vědeckých publikací evidovaných v systému RIV,
z toho minimálně 10 musí být publikováno v renomovaných odborných časopisech.
U zahraničních uchazečů o profesorské řízení je přihlíženo k alternativnímu vykazování
dosažených vědeckých výsledků. Alternativou pěti studiím může být další publikovaná
monografie, nebo souvislý text o více kapitolách a více jak 100 tiskových stranách
v jedné monografii. Do počtu domácích studií mohou být počítány nadpočetné studie
publikované v zahraničí.
c) nejméně 10 původních vědeckých prací publikovaných v podobě studií v zahraničních
renomovaných časopisech nebo sbornících v cizích jazycích. Monografie publikovaná
v zahraničí nebo tematicky souvislý text o více kapitolách a více jak 100 tiskových
stranách v jedné zahraniční monografii nahrazuje pět publikovaných studií.
d) nejméně dvou úspěšně zakončených vědeckých a vzdělávacích projektů, kde byl
řešitelem nebo spoluřešitelem.
e) nejméně pěti zvaných přednášek nebo konferenčních vystoupení na mezinárodním
fóru přednesených v cizím jazyce.
f) nejméně 15 zvaných přednášek či příspěvků na oborově relevantních konferencích
a kongresech. Vystoupení na zahraničních konferencích mohou být započítána místo
domácích prezentací.
g) citací vědeckých prací a ohlasů na ně. Požadujeme nejméně 40 citací či ohlasů
v domácích a 10 v zahraničních publikacích (bez autocitací).
h) vědeckého nebo vědecko-pedagogického působení na zahraniční instituci, resp.
institucích v úhrnné délce minimálně šest měsíců.
(3) Zahájení profesorského řízení musí být podpořeno alespoň jedním doporučujícím dopisem
od zahraničního odborníka.
(4) Členem komise ustanovené pro posouzení návrhu na jmenování profesorem musí být
aspoň jeden zahraniční odborník z daného oboru.
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