
Pravidla řízení ke jmenování profesorem na Fakultě informatiky MU 

 
Projednání a posouzení návrhu v řízení ke jmenování profesorem probíhá na Fakultě 

informatiky Masarykovy univerzity způsobem stanoveným v § 73 a § 74 zákona č.111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a 

v souladu s „Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Masarykově 

univerzitě“ a Směrnicí MU č. 7/2017 "Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem" 

(dále jen „směrnice“). 

 

Na Fakultě informatiky MU je možné zahájit řízení ke jmenování profesorem v oboru 

Informatika. 

 

Vědecká rada Fakulty informatiky MU schválila na svém zasedání 8. listopadu 2012 

Orientační minimální kritéria požadavků pro habilitační a jmenovací řízení na FI MU. 

 

Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče (příloha č. 2) podpořený 

alespoň dvěma písemnými doporučujícími stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru 

nebo na návrh děkana nebo rektora podaný Vědecké radě Fakulty informatiky. Řízení může z 

vlastního podnětu zahájit i Vědecká rada Fakulty informatiky.  

 

K podání návrhu je oprávněn uchazeč, který se habilitoval v daném nebo příbuzném oboru, 

pokud součástí habilitačního řízení bylo předložení habilitační práce. Ve výjimečných 

případech může rektor dle čl.12, odst.3 směrnice jmenování docentem prominout. 

 

Spolu s návrhem se předkládají na Oddělení výzkumu, vývoje a doktorského studia FI MU 

požadované přílohy, vše v anglickém jazyce (mimo kopie dokladů o vzdělání), v tištěné i 

elektronické formě (sken s podpisem v pdf): 

 dvě doporučující stanoviska v případě podání návrhu uchazečem, 

 životopis (příloha č. 3), 

 odborná charakteristika vědecké činnosti a dosažených výsledků v rozsahu strany A4 

(i ve wordu), 

 doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, 

 doklady osvědčující pedagogickou praxi (příloha č. 4), 

 seznam vědeckých a odborných prací (příloha č. 5), 

 seznam citací publikací (příloha č. 6), 

 souhrnná informace o vědeckých a pedagogických výsledcích a citací (příloha č. 7),   

 seznam absolvovaných vědeckých a odborných stáží (příloha č. 8), 

 další doklady osvědčující vědeckou kvalifikaci (příloha č. 9), 

 výtisky tří nejvýznamnějších publikací. 

 

Podrobnější informace ke struktuře návrhu a popisu jednotlivých příloh návrhu jsou dostupné 

v čl. 13 směrnice. 

 

Návrh uchazeče spolu s návrhem na složení pětičlenné hodnotící komise předkládá děkan 

vědecké radě fakulty. Nejméně tři členové komise jsou odborníci z jiného pracoviště než MU 

a nejméně jeden člen je ze zahraničí. Na základě schválení vědeckou radou jmenuje děkan 

předsedu a členy hodnotící komise.  

 

Součástí řízení ke jmenování profesorem je přednáška uchazeče pro odbornou veřejnost 

v rozsahu cca 60 minut (většinou je nahrávána a poté veřejně dostupná), kterou zhodnotí 
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nejméně tři členové hodnotící komise. Téma přednášky stanoví hodnotící komise výběrem ze 

tří témat navržených uchazečem.  

 

Na základě posouzení písemných materiálů uchazeče, případných doporučujících stanovisek a 

písemného hodnocení přednášky zhodnotí hodnotící komise vědeckou kvalifikaci uchazeče, 

jeho pedagogickou způsobilost a jeho roli jako význačné a uznávané vědecké osobnosti 

v daném oboru. Komise se tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda má být uchazeč 

jmenován profesorem, výsledek sdělí děkanovi a poté návrh předkládá vědecké radě fakulty.  

Bližší informace k průběhu jmenovacího řízení jsou dostupné v čl. 14 směrnice. 

 

Projednání návrhu na jmenování profesorem probíhá ve VR FI takto:  

 na návrh děkana fakulty zvolí vědecká rada dva hodnotitele a dva skrutátory, 

 ve veřejné části zasedání VR FI 

 děkan fakulty představí uchazeče,  

 uchazeč prosloví přednášku (30 min), které zahrnuje charakteristiku 

problematiky vědního oboru, odborné výsledky uchazeče, jeho vlastní 

koncepci vědecké činnosti a vlastní koncepci výuky v daném oboru, téma 

uchazeč oznámí min. čtyři týdny před zasedáním vědecké rady, 

 předseda hodnotící komise nebo jím pověřený člen komise přednese 

odůvodnění návrhu komise,  

 následuje veřejná rozprava, kde má uchazeč možnost komentovat dosavadní 

vědeckou a pedagogickou činnost a zodpovědět dotazy členů VR i hostů, 

 v neveřejné části zasedání VR FI  

 každý z hodnotitelů přednese hodnocení přednášky z odborného i 

pedagogického hlediska, 

 proběhne všeobecná rozprava,  

 proběhne tajné hlasování o návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem,  

 děkan sdělí výsledek uchazeči.  

Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, řízení se 

zastaví. Získá-li návrh dostatečný počet hlasů, postoupí děkan návrh na jmenování Vědecké 

radě Masarykovy univerzity, kde uchazeč prezentuje koncepci své vědecké a pedagogické 

práce a VR MU tajně hlasuje o předložení jmenování profesorem ministrovi. Bližší informace 

ohledně posuzování vědeckou radou najdete v čl. 15 směrnice. 

Uchazeč může doklady kdykoli v průběhu řízení aktualizovat, ale minimálně vždy pět 

pracovních dní před posuzováním ostatních účastníků řízení. Uchazeč může vzít v kterékoli 

části řízení svůj návrh zpět, a to formou písemného oznámení. 

Schváleno Vědeckou radou FI MU dne 14. prosince 1999, revize provedena v lednu 2013 a 

listopadu 2017. 

 

 

 

 

 

 

 


