Směrnice děkana č. 1/2012
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
na Fakultě sportovních studií MU
(ve znění účinném od 1. 4. 2014)

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), vydávám tuto směrnici:
Článek 1
Předmět úpravy

1. Tato směrnice upřesňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na
Fakultě sportovních studií MU (FSpS MU).
2. Průběh habilitačního řízení je upraven § 71 a 72 zákona o vysokých školách a
Směrnicí rektora č. 3/2014.
3. Průběh řízení ke jmenování profesorem je upraven § 73 a 74 zákona o vysokých
školách a Směrnicí rektora č. 3/2014 (Směrnice rektora).
Článek 2
Obecná ustanovení

1. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FSpS MU probíhá v oborech,
ve kterých je fakulta oprávněna tato řízení konat na základě rozhodnutí MŠMT.
2. Oborem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FSpS MU je
Kinantropologie.
Článek 3
Zahájení řízení

1. Zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem se řídí ustanoveními
čl. 3 a čl. 9 Směrnice rektora.
2. Veškeré podklady dle Směrnice rektora jsou předloženy v tištěné a elektronické
podobě na CD. Za shodnost tištěné a elektronické verze odpovídá uchazeč.
3. Zpracování habilitační práce, způsob citace publikací, ohlasů a event. dalších aktivit
dle čl. 4 a čl. 10 Směrnice rektora se na FSpS řídí normou APA.
4. Nedílnou součástí návrhu na zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem je odborná charakteristika vědecké činnosti a dosažených výsledků dle čl.
4, odst. 2, bod d) Směrnice rektora v rozsahu 3-10 stran. Struktura odborné
charakteristiky je dána příslušným formulářem, který je zveřejněn na webových
stránkách fakulty.

Článek 4
Zahájení řízení cizích státních příslušníků
1. Zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem cizích státních
příslušníků se řídí ustanoveními čl. 3, odst. 4 a čl. 9, odst. 5 Směrnice rektora.
2. Jazyk habilitační práce je upraven čl. 4, odst. 2, písm. j) Směrnice rektora.
3. Pro dosažené vysokoškolské vzdělání a získané tituly v zahraničí platí povinnost
uchazeče zakotvená v čl. 4, odst. 2 a čl. 10, odst. 2 Směrnice rektora.
Článek 5
Odborné požadavky na uchazeče o habilitační řízení

1. Kvalifikační předpoklady uchazeče
Získání vysokoškolského vzdělání a akademického titulu Ph.D. uváděného za jménem
či vědecké hodnosti CSc. (příp. zahraničního nebo jiného ekvivalentu) v témže nebo
příbuzném oboru, v němž se hodlá uchazeč habilitovat.
2. Odborné předpoklady uchazeče
Uvedená kritéria jsou rámcová, doporučené počty položek jsou uvedeny v závorce.
Je možno kompenzovat menší počet prací v některých kategoriích zvýšeným počtem
prací v kategoriích jiných tak, aby celková odborná úroveň nebyla dotčena.
Rozhodujícím kritériem pro takové kompenzace je kvalita, nikoliv kvantita.
a) Publikování odborné knihy 1 (1) nebo kapitol v odborné knize (2) jako hlavní autor.
b) Původní vědecké články (10) jako hlavní nebo kooperující autor, které jsou
publikované v:
 v impaktovaných časopisech nebo
 časopisech evidovaných v některé ze světových databází, příp. v časopisech
uvedených v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných
v ČR nebo
 sbornících evidovaných v databázích Scopus nebo Conference Proceedings
Citation Index (Thompson Reuters).
c) Aktivní vystoupení na mezinárodních 2 vědeckých konferencích, sympoziích,
seminářích (5).
d) Mezinárodní ohlasy 3 na publikované vědecké a pedagogické práce (10) a další
ohlasy národního charakteru (10).
e) Učebnice, skripta, příp. kapitoly v učebnicích nebo skriptech (3).
f) Účast na řešení projektů výzkumu a vývoje jako hl. řešitel (1) a spoluřešitel (2).
g) Úspěšná pedagogická činnost na VŠ (5 let).
3. Další odborné předpoklady bez uvedení doporučeného počtu:
a) další učební texty, příp. jiné studijní pomůcky
Pokud je předkládána habilitační práce dle čl. 4, odst. 2, písm. j), bod iii) Směrnice rektora, je možné ji zahrnout do
výčtu publikovaných odborných knih.
2 Mezinárodní vědeckou konferencí se pro tyto účely rozumí konference s mezinárodním složením účastníků, kdy
aktivní vystoupení (=oral presentation) je předneseno ve světovém jazyce.
3 Mezinárodním ohlasem se pro tyto účely rozumí citace ve světovém jazyce uveřejněná v některém publikačním
výstupu dle bodu a) nebo b), čl. 5 této směrnice.
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b) účast na řešení vzdělávacích a rozvojových projektů
c) další aktivní vystoupení 4 na vědeckých konferencích, sympoziích a seminářích:
 původní vědecké články ve sbornících
 konferenční abstrakta
 jiné prezentace na konferencích
d) vlastní recenzní, posudková a popularizační činnost v oboru;
e) zahraniční studijní nebo přednáškové pobyty
f) členství ve vědeckých orgánech, jako jsou oborové komise, redakční rady
vědeckých časopisů, vědecké rady, grantové komise, výbory odborných
společností, výbory významných kongresů, konferencí, ediční rady apod.
Článek 6
Odborné požadavky na uchazeče o řízení ke jmenování profesorem

1. Kvalifikační předpoklady uchazeče:
a) Získání vysokoškolského vzdělání a akademického titulu Ph.D. uváděného za
jménem či vědecké hodnosti CSc. (příp. zahraničního nebo jiného ekvivalentu) v
témže nebo příbuzném oboru, v němž je řízení zahajováno.
b) Předchozí habilitace v daném nebo příbuzném oboru, pokud součástí habilitačního
řízení bylo předložení habilitační práce; možnost prominutí předchozího
jmenování docentem upravuje čl. 9 odst. 6 a 7 Směrnice rektora.
c) Předložení alespoň dvou písemných doporučení profesorů téhož nebo příbuzného
oboru, pokud je řízení zahajováno dle čl. 9, odst. 1, písm. a) Směrnice rektora.
2. Odborné předpoklady uchazeče:
Uvedená kritéria jsou rámcová, doporučené počty položek jsou uvedeny v závorce.
Je možno kompenzovat menší počet prací v některých kategoriích zvýšeným počtem
prací v kategoriích jiných tak, aby celková odborná úroveň nebyla dotčena.
Rozhodujícím kritériem pro takové kompenzace je kvalita, nikoliv kvantita.
a) Publikování odborné knihy (1) nebo kapitol v odborné knize (5).
h) Původní vědecké články (15) jako hlavní nebo kooperující autor, které jsou
publikované v:
 v impaktovaných časopisech nebo
 časopisech evidovaných v některé ze světových databází, příp. v časopisech
uvedených v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných
v ČR nebo
 sbornících evidovaných v databázích Scopus nebo Conference Proceedings
Citation Index (Thompson Reuters).
b) Aktivní vystoupení na mezinárodních 5 vědeckých konferencích, sympoziích,
seminářích (10).
c) Mezinárodní ohlasy 6 na publikované vědecké a pedagogické práce (15) a další
ohlasy národního charakteru (15).
Ostatní aktivní vystoupení mimo vyžádané přednášky dle čl. 4 odst. 2 písm. e), bod xv) – xvii) Směrnice rektora.
Mezinárodní vědeckou konferencí se pro tyto účely rozumí konference s mezinárodním složením účastníků, kdy
aktivní vystoupení (=oral presentation) je předneseno ve světovém jazyce.
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d) Učebnice, skripta, příp. kapitoly v učebnicích nebo skriptech (5).
e) Účast na řešení projektů výzkumu a vývoje jako hl. řešitel (2) a spoluřešitel (5).
f) Přednášky na jiných vysokých školách doma i v zahraničí, zahraniční studijní a
přednáškové pobyty (10)
g) Úspěšné vedení vědeckých pracovníků a studentů doktorského studia (2 studenti
s obhájenou disertační prací); účast na zabezpečení doktorského studia.
3. Další odborné předpoklady bez uvedení doporučeného počtu:
a) další aktivní vystoupení 7 na vědeckých konferencích, sympoziích a seminářích:
 původní vědecké články ve sbornících
 konferenční abstrakta
 jiné prezentace na konferencích
b) účast na řešení vzdělávacích a rozvojových projektů
c) vlastní recenzní, posudková a popularizační činnost v oboru
d) členství ve vědeckých orgánech, jako jsou oborové komise, redakční rady
vědeckých časopisů, vědecké rady, grantové komise, výbory odborných
společností, výbory významných kongresů, konferencí, ediční rady apod.
e) úspěšná pedagogická činnost na VŠ
Článek 7
Průběh řízení

1. Průběh habilitačního řízení se řídí ustanoveními čl. 5, 6 a 7 Směrnice rektora.
2. Průběh řízení ke jmenování profesorem se řídí ustanoveními čl. 11, 12 a 13 Směrnice
rektora.
3. Za průběh a věcnou správnost řízení vždy odpovídá předseda habilitační nebo
hodnotící komise. Veškeré doklady o jednání komise doručí neprodleně pověřenému
pracovníkovi oddělení vědy a výzkumu FSpS MU k archivaci dle příslušných
ustanovení, uvedených v čl. 8 této směrnice.
4. Doporučuje se, aby alespoň 2 oponenti habilitační práce nebyli současně členy
habilitační komise.
5. Obdobně se doporučuje, aby doporučující stanoviska profesorů u řízení ke jmenování
profesorem dle čl. 10, odst. 2, písm. a) Směrnice rektora byla vypracována odborníky,
kteří nebudou členy hodnotící komise.
Článek 8
Archivace a zveřejňování údajů o řízeních

1. Postup při archivaci a zveřejňování habilitační práce upravuje čl. 8 Směrnice rektora.
2. Postup při zveřejňování údajů o řízeních upravuje čl. 14 Směrnice rektora.
3. Postup při archivaci a zveřejňování podkladů k řízením včetně nastavení
přístupových práv upravuje čl. 15 Směrnice rektora.
Mezinárodním ohlasem se pro tyto účely rozumí citace ve světovém jazyce uveřejněná v některém publikačním
výstupu dle bodu a) nebo b), čl. 5 této směrnice.
7 Ostatní aktivní vystoupení mimo vyžádané přednášky dle čl. 10 odst. 2 písm. e), bod xv) Směrnice rektora.
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4. Předseda habilitační nebo hodnotící komise odpovídá za kompletní předání podkladů
habilitačního a jmenovacího řízení určených k archivaci pověřenému pracovníkovi
oddělení vědy a výzkumu.
5. Za archivaci a zveřejnění údajů dle tohoto článku odpovídá pověřený pracovník
oddělení vědy a výzkumu.
Článek 9
Závěrečná ustanovení

1. Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice je pověřen proděkan pro vědu a
výzkum.
2. Kontrolu dodržování pravidel směrnice vykonávají děkan a proděkan pro vědu a
výzkum.
3. Tato směrnice nabývá účinnosti od 1. 2. 2012.
4. Novelizované znění této směrnice nabývá účinnosti od 1. 4. 2014.
V Brně dne 1. 4. 2014

doc. Mgr. Jiří Nykodým, Ph.D.
děkan FSpS MU

