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FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O HABILITAČNÍ 

ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 

NA CMTF UP 
________________________________________________________________ 

 
 

Preambule 

Směrnice byla vypracována na základě vnitřní normy CMTF-B-17/01 Řádu habilitačního 
řízení a řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP vydaného dne 24. 10. 2017. 
 
 

Článek  1 
Habilitační řízení 

1. Podobu formuláře „Žádost o habilitační řízení“, který uchazeč připojuje k žádosti 
o zahájení habilitačního řízení dle článku 4 odst. 6 písm. a) Řádu habilitačního řízení 
a  řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP, stanovuje Příloha č. 1.  

2. Podobu tabulky „Kritéria hodnocení“, kterou uchazeč připojuje k žádosti o zahájení 
habilitačního řízení dle článku 4 odst. 6 písm. k) Řádu habilitačního řízení a řízení 
ke jmenování profesorem na CMTF UP, stanovuje Příloha č. 2. 

 
 

Článek  2 
Řízení ke jmenování profesorem 

1. Podobu formuláře „Žádost k řízení ke jmenování profesorem“, který uchazeč připojuje 
k žádosti o zahájení řízení ke jmenování profesorem dle článku 10 odst. 1 písm. a) 
Řádu habilitačního řízení a  řízení ke jmenování profesorem na CMTF UP, stanovuje 
Příloha č. 3.  

2. Podobu tabulky „Kritéria hodnocení“, kterou uchazeč připojuje k žádosti o zahájení řízení 
ke jmenování profesorem dle článku 10 odst. 1 písm. l) Řádu habilitačního řízení a řízení 
ke jmenování profesorem na CMTF UP, stanovuje Příloha č. 4.  

 
 

Článek 3 
Závěrečné ustanovení 

Tato směrnice nabývá platnosti dnem jejího podpisu děkanem a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění na oficiálních stránkách CMTF UP, tj. druhým dnem od nabytí platnosti.  
 
 
V Olomouci dne 24. 10. 2017 
 
 
            prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., v. r. 
                  děkan CMTF UP 
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Příloha č. 1 
 

Žádost o habilitační řízení 
 
 
Uchazeč:  ........................................................ 
 

pracovní zaměření a zaměstnavatel: 
........................................................ 
......................................................... 

 
datum narození: ........................................................ 

rodné příjmení:  ........................................................ 

pohlaví:  ........................................................ 

státní občanství: ........................................................ 

trvalé bydliště:  ........................................................ 

kontaktní adresa: ........................................................ 

telefon:  ........................................................ 

e-mail:   ........................................................ 
 
Obor:   Teologie   
 
Habilitační práce:     ............................................................................................................. 
 
 
Vzdělání (rok, vysoká škola, fakulta, obor, získaný titul): 
    
    
    
    
Průběh zaměstnání (od - do roku, zaměstnavatel, zařazení):  

 
 

 
 
Koncepční záměry uchazeče: 
 
 
 
 
 
Odborná charakteristika uchazeče: (max. 30 řádků) 
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Příloha č. 2 
 
 

Tabulka „Kritéria hodnocení habilitačního řízení“: 
 
 
 požadavek CMTF UP sumář uchazeče 

Monografie 1  

Články v časopisech zařazených do některé 
databáze WoS, ERIH (A, B nebo C) nebo 
SCOPUS, články v časopisech ze Seznamu 
recenzovaných periodik: 
(celkem / z toho publikovaných ve světovém jazyce) 

20 / 3 / 

Citace v publikacích odborného charakteru  20  

Soustavná pedagogická praxe na VŠ 3 roky  

Počet řešených vědecko-výzkumných grantů 
– hlavní řešitel 

0  

Počet řešených vědecko-výzkumných grantů 
– spoluřešitel nebo člen řešitelského týmu 
(lze kompenzovat v kategorii hlavní řešitel) 

1  

 
 
 
 
 
 
            
        ____________________ 

         podpis uchazeče 
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Příloha č. 3 
 

Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem 
 
 
Uchazeč: ........................................................ 
 

pracovní zaměření a zaměstnavatel: 
........................................................ 
......................................................... 

 
datum narození: ........................................................ 

rodné příjmení: ........................................................ 

pohlaví: ........................................................ 

státní občanství: ........................................................ 

trvalé bydliště: ........................................................ 

kontaktní adresa: ........................................................ 

telefon: ........................................................ 

e-mail: ........................................................ 
 
Obor:   Teologie   
 
 
Vzdělání (rok, fakulta, VŠ, obor, získaný titul – včetně docentury): 
 
 
 

Habilitační práce:     ..................................................................................................... 

Obhájena (rok, fakulta, VŠ):  ...............................................................................................  
 
 
Průběh zaměstnání (od - do roku, zaměstnavatel, zařazení):  

 
 
 

 
 
Téma přednášky: .............................................................................................................. 
 
 
Odborná charakteristika uchazeče:  
 
  



5                                                                                          Vnitřní norma CMTF UP  č. R-B-17/03 
______________________________________________________________________ 
 
 

Příloha č. 4 
 

 

Tabulka „Kritéria hodnocení řízení ke jmenování profesorem“: 
 
 
 požadavek CMTF UP sumář uchazeče  

Monografie 2  

Články v časopisech zařazených do některé 
databáze WoS, ERIH (A, B nebo C) nebo 
SCOPUS, články v časopisech ze Seznamu 
recenzovaných periodik: 
(celkem / z toho publikovaných ve světovém jazyce) 

40 / 15 / 

Citace v publikacích odborného charakteru 
pouze zahraniční mimo Slovensko 25  

Soustavná pedagogická praxe na VŠ 5 let  

Minimální počet absolventů doktorského 
studijního programu 2-31  

Počet řešených vědecko-výzkumných grantů 
– hlavní řešitel 

1  

Počet řešených vědecko-výzkumných grantů 
– spoluřešitel nebo člen řešitelského týmu 
(lze kompenzovat v kategorii hlavní řešitel) 

1  

 

 

 

 

 

            
        ___________________ 

         podpis uchazeče 
 

                                                   
1 V případě, že budou jen 2 doktorandi dovedení k titulu Ph.D. / Th.D., je nutno, aby kandidát vedl 
alespoň jednoho dalšího doktoranda. 
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