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Směrnice děkana Právnické fakulty Masarykovy univerzity č. 10/2017 
 

Požadavky a kritéria uplatňované 

v habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování 

profesorem na Právnické fakultě Masarykovy univerzity 
 

(ve znění účinném od 1. 1. 2018) 

 
 
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o vysokých školách“) vydávám tuto směrnici: 

 

Čl. I 
Účel směrnice 

 
(1) Tato směrnice stanoví  

a) minimální požadavky a další kritéria zohledňovaná v rámci habilitačního 
řízení a řízení ke jmenování profesorem na Právnické fakultě Masarykovy 
Univerzity a 
b) postupy habilitačních a hodnotících komisí v rámci příslušného řízení. 

(2) Stanovením minimálních požadavků a kritérií jsou potenciální uchazeči 
informováni o minimálním vyžadovaném standardu v habilitačních a jmenovacích 
řízeních a o kritériích, která budou v těchto řízeních zohledňována.  
 

 
Čl. II 

Postup habilitační nebo hodnotící komise 
 

(1) Habilitační nebo hodnotící komise (dále jen „komise“) navrhne vědecké radě 
jmenování uchazeče docentem nebo profesorem za podmínky, že uchazeč  

a) v daném oboru splnil minimální požadavky dle čl. IV (s možností 
kompenzace dle čl. III), a  
b) v rámci posuzovaných kritérií (čl. V) vyhovuje oborovým standardům a 
očekáváním odborné komunity.  

(2) Závěrem, že uchazeč splnil minimální požadavky dle čl. IV, komise 
nepředjímá své závěrečné stanovisko. Komise předpoklady uchazeče posuzuje 
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komplexně a s přihlédnutím i k těm kritériím, která nelze dopředu rozumně 
kvantifikovat (odborná úroveň vědeckých publikací, vědecké a pedagogické 
renomé uchazeče, úroveň přednášky pro veřejnost aj.). 

 
Čl. III 

Kompenzace minimálních požadavků 
 
(1) Komise může výjimečně prominout nesplnění jednoho z minimálních 
požadavků vyjma požadavků dle čl. IV písm. A a CH, pokud je kompenzováno 
vysoce nadstandardním plněním jiného požadavku nebo hodnotícího kritéria. 
Komise tuto kompenzaci podrobněji odůvodní ve své zprávě.  
(2) V případě, že uchazeč nesplňuje minimální požadavky (resp. nedošlo ke 
kompenzaci dle odst. 1), doporučí habilitační nebo hodnotící komise vědecké 
radě habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem zastavit. Postup 
podle § 72 odst. 8 a § 74 odst. 5 zákona o vysokých školách tím není dotčen. 
 

Čl. IV 
Minimální požadavky vyžadované od uchazečů v rámci habilitačních a 

profesorských řízeních 
 

 Habilitační 
řízení 

Řízení o 
jmenování 
profesorem 

A. Vysokoškolská vědecko-pedagogická praxe  
      na plný pracovní úvazek či v adekvátní jiné 

formě v oboru řízení či v oboru příbuzném (v 
letech) 

5 8 

B. Výuka vedená v cizím jazyku (mimo 
slovenštiny), např. v programu ERASMUS 
v zahraničí i tuzemsku (minimální počet 
odučených hodin, včetně výuky na domovské 
fakultě) 

12 24 

C. Autorství či významnější spoluautorství (nad 
1/4) vysokoškolské učební pomůcky - 
učebnice, skript  

1 2 

D. Autorství monografie (která není habilitační 
prací či součástí souboru prací předkládaných 
jako habilitační práce) nebo autorství 
komentáře1  

1 2 

E. Významnější spoluautorství monografie či 
komentáře (s autorským podílem uchazeče 

1 1 

                                                           
1 Komise není vázána formálními znaky vymezení odborné monografie dle Metodiky hodnocení 

výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů. Za komentáře dle písm. D) 
a E) se považují akademické komentáře nikoliv poznámková vydání či prakticky zaměřené 
příručkové komentáře. 
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nad 1/4). Pokud v kategorii D dosáhnul uchazeč 
počtu dvou publikací (u habilitačního řízení), resp. 
tří publikací (u jmenovacího řízení), kategorie E 
se pro účely ověření minimálních požadavků 
neposuzuje. 

F. Články v odborném recenzovaném 
časopise2/z toho články za posledních 5 let 

15/5 24/5 

G. Článek v odborném recenzovaném časopise, 
příspěvek ve sborníku či kapitola v monografii 
publikované mimo SR a ČR 

5 8 

H. Přednáška na vědecké konferenci či 
odborném semináři v ČR a SR/z toho 
přednášky mimo ČR a SR 

8/2 12/4 

CH.   Citace děl uchazeče (i ve spoluautorství) 50 150 

 

 

 
Čl. V 

Kritéria zohledňovaná v rámci habilitačního a profesorského 

řízení 

V rámci hodnocení uchazeče komise hodnotí uchazeče v následujících kritériích: 

A. Kritéria pedagogická 

a) charakter vědecko-pedagogické praxe na plný pracovní úvazek či v adekvátní 
jiné formě v oboru habilitačního řízení či oboru příbuzném,  
b) rozsah a odborná a didaktická úroveň učebnic a skript, jejichž (spolu)autorem 
je uchazeč, 
c) počty vedených diplomových prací a počty oponentských posudků 
diplomových nebo disertačních prací,  
d) přednášková a vzdělávací činnost uchazeče v cizích jazycích,  
e) garantování či zavedení nového předmětu, případně podíl na zavedení nové 
koncepce oboru či předmětu, 
f) členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky, popř. pro obhajoby 
disertačních či rigorózních prací, 

                                                           
2 Odborné časopisy se standardním recenzním řízením (bez ohledu na zařazení časopisu 
do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik dle metodiky RVVI). Do kategorie E a F 
se počítají i publikace v zahraničí (vykazované samostatně dle písm. G). 
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g) činnost školitele studenta doktorského studijního programu. 
 
 
B. Kritéria vědecká 
 
a) úroveň vědeckých publikací uchazeče, 
b) řešení či spoluřešení vědecko-výzkumných projektů, 
c) rozsah mezinárodních aktivit uchazeče, jeho publikační a přednášková činnost 
v zahraničí, 
d) ohlasy na dílo uchazeče v tuzemsku a v zahraničí, úroveň citací a další ohlasy 
v odborné komunitě, 
e) členství uchazeče v programových/organizačních výborech vědeckých 
konferencí a seminářů, 
f) členství uchazeče v redakčních a edičních radách, 
g) činnost uchazeče v poradních orgánech a komisích vědeckého charakteru, 
h) členství uchazeče v odborných organizacích a vědeckých společnostech, 
ch) postavení uchazeče jako význačné a uznávané vědecké osobnosti v rámci 
svého oboru (u jmenovacího řízení), 
i) jazyková kompetence uchazeče ve vztahu k danému oboru a vědecké činnosti 
uchazeče. 

Čl. VI 

Tyto požadavky a kritéria uplatňovaná v habilitačních řízeních a řízeních ke 
jmenování profesorem na Právnické fakultě Masarykovy univerzity schválila 
Vědecká rada Právnické fakulty Masarykovy univerzity dne 30. 11. 2017. 

Čl. VII 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018. Na habilitační řízení a řízení 
ke jmenování profesorem zahájená před dnem nabytí účinností se tato  směrnice 
nevztahuje. 

 

                                                              doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., v. r., 

                děkanka 

 


