
     

Schváleno AS ESF MU 24.1.2005        
            Příloha č.: 2 

 SEZNAM AKREDITOVANÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ USKUTEČŇOVANÝCH NA FAKULTĚ, VČETNĚ JEJICH TYPU, FORMY A STANDARDNÍ DOBY STUDIA  Čl. 1 
Přehled akreditovaných studijních programů  

 
Studijní program 
(obor) 

Číslo 
programu (číslo 
oboru) 

Typ studijního 
programu 

Forma Standardní 
doba studia 

Hospodářská politika a správa B6202 bakalářský prezenční 3 
Národní hospodářství 6202R027    
Veřejná ekonomika 6202R054    
Regionální rozvoj a správa 6202R041    
Finanční podnikání 6202R022    
Evropská hospodářská, správní a 
kulturní studia 

6202R074   4 
     
Ekonomika a management B6208 bakalářský prezenční 3 
Podnikové hospodářství 6208R091    
     
Systémové inženýrství a informatika B6209 bakalářský prezenční 3 
Ekonomické informační systémy 6209R011    
     
Ekonomické teorie N6201 magisterský 

navazující 
prezenční 2 

Ekonomie 6201T004    
     
Hospodářská politika a správa N6202 magisterský navazující prezenční 2 
Hospodářská politika 6202T025    
Veřejná ekonomika 6202T054    
Regionální rozvoj a správa 6202T041    
Finanční podnikání 6202T022    
L´Administration publique 6202T057    
     
Ekonomika a management N6208 magisterský 

navazující 
prezenční 2 

Podnikové hospodářství 6208T091    
     
Ekonomické teorie M6201 magisterský prezenční 5 
Ekonomie 6201T004    
     



     

Hospodářská politika a správa M6202 magisterský prezenční  5 
Hospodářská politika 6202T025    
Veřejná ekonomika 6202T054    
Regionální rozvoj a správa 6202T041    
Finanční podnikání 6202T022    
     
Ekonomika a management M6208 magisterský prezenční 5 
Podnikové hospodářství 6208T091    
     
Hospodářská politika a správa B6202 bakalářský kombinované 3 
Veřejná ekonomika a správa 6202R055    
Regionální rozvoj a správa 6202R041    
Peněžnictví 6202R033    
     
Ekonomika a management B6208 bakalářský kombinované 3 
Management 6208R037    
     
Ekonomické teorie P6201 doktorský prezenční 

kombinované 
3 

Ekonomie  6201V004    
     
Hospodářská politika a správa P6202 doktorský prezenční 

kombinované 
3 

Hospodářská politika 6202V025    
Veřejná ekonomie 6202V053    
     
Ekonomika a management P6208 doktorský prezenční 

kombinované 
3 

Podniková ekonomika a management 6208V086    
  



     

Příloha č.: 3 
  SEZNAM OBORŮ, VE KTERÝCH JE FAKULTA OPRÁVNĚNA KONAT HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM   

 Čl. 1 Seznam oborů  
Ekonomie Hospodářská politika 
Veřejná ekonomie  
 



     

Příloha č.:4  PODMÍNKY HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM    Část I. Všeobecná ustanovení  
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se na  fakultě koná v oborech: 
• Ekonomie, 
• Hospodářská politika, 
• Veřejná ekonomie. Uvedená řízení se uskutečňují v souladu s požadavky zákona č. 111/1998 o vysokých školách. 
  Část II. Habilitační řízení docentů  Docentem pro určitý obor se může stát uchazeč, který v habilitačním řízení prokázal 
vědeckou kvalifikaci, pedagogickou způsobilost a má pedagogickou praxi.  Čl. l Zahájení habilitačního řízení  Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče. S návrhem je nutno předložit habilitační 
práci, požadované doklady a uvést obor, ve kterém žádá o habilitaci.  
Habilitační prací se rozumí: a) písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, nebo 
b) soubor publikovaných vědeckých prací doplněný komentářem, nebo c) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky. 
 Doklady požadované k habilitačnímu řízení: 
a) životopis, b) doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, 
c) doklady osvědčující pedagogickou a odbornou praxi, d) seznam vědeckých a odborných prací, e) přehled absolvovaných vědeckých a odborných stáží v tuzemsku i v zahraničí, 
f) případně další doklady osvědčující vědeckou a odbornou kvalifikaci.  
Návrh se podává děkanovi fakulty. Nemá-li návrh všechny potřebné náležitosti a uchazeč jeho nedostatky v přiměřené lhůtě neodstraní, děkan habilitační řízení zastaví. 
 Čl. 2 Habilitační komise  
Habilitační komisi o pěti členech zřizuje děkan fakulty po schválení vědeckou radou fakulty. Členy habilitační komise musí být profesoři, docenti a další významní odborníci téhož nebo 



     

příbuzného oboru. Předseda komise musí být profesorem a nejvýše dva členové mohou být 
z Masarykovy univerzity.  
Habilitační komise jmenuje tři oponenty habilitační práce. Pouze jeden oponent může být z fakulty. 
  Habilitační komise posoudí vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor, jeho předcházející 
pedagogickou praxi a na základě posudků oponentů zhodnotí úroveň habilitační práce. Habilitační komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován 
docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů habilitační komise, platí, že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit. Po rozhodnutí ve věci se 
habilitační komise usnáší většinou hlasů všech členů na odůvodnění návrhu. Návrh s odůvodněním přednese předseda nebo jím pověřený člen habilitační komise vědecké radě.  Čl. 3 Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce  Součástí habilitačního řízení je habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce. Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce se koná na veřejném zasedání vědecké rady fakulty. 
V rozpravě musí být uchazeči dána možnost vyjádřit se k posudkům oponentů, obhajovat svoji habilitační práci a vyslovit se ke své dosavadní vědecké a pedagogické činnosti 
 Čl. 4 Jednání vědecké rady a jmenování docentem  
Na základě hodnocení habilitační komise, oponentských posudků, habilitační přednášky, obhajoby habilitační práce a rozpravy se vědecká rada tajným hlasováním usnáší na návrhu, 
zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady, platí, že vědecká rada řízení zastavuje. 
Pokud vědecká rada rozhodne v souladu s návrhem habilitační komise, je odůvodněním rozhodnutí vědecké rady to odůvodnění, které přednesla habilitační komise. V opačném 
případě se vědecká rada po rozhodnutí ve věci usnáší většinou hlasů všech členů na jeho odůvodnění. 
Návrh na jmenování docentem postoupí vědecká rada rektorovi Masarykovy univerzity v Brně. 
Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat námitky. Nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k rozhodnutí rektorovi; rozhodnutí rektora je konečné. 
  
 Část III. Řízení ke jmenování profesorem  
V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou osobností ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je 
předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení, jehož součástí bylo předložení habilitační práce. 
  
 



     

Čl. 5 Zahájení jmenovacího řízení  
Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo na návrh děkana nebo 
rektora podaný vědecké radě fakulty. Řízení může zahájit z vlastního podnětu i vědecká rada fakulty. 
Návrh se podává děkanovi fakulty. Součástí návrhu jsou náležitosti obdobné jako při habilitačním řízení a doklad o habilitačním řízení, jehož součástí bylo předložení habilitační 
práce. V návrhu se rovněž uvádí obor, v němž se řízení ke jmenování profesorem zahajuje. 

 
 Čl. 6 Komise pro posouzení návrhu na jmenování profesorem  

Pro posouzení návrhu schvaluje na návrh děkana vědecká rada pětičlennou hodnotící komisi složenou z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného 
oboru. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být z jiné vysoké školy než z té, na které se jmenovací řízení koná. 
Hodnotící komise posoudí kvalifikaci uchazeče a tajným hlasováním se usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech 
členů hodnotící komise, platí, že hodnotící komise doporučuje řízení ke jmenování profesorem zastavit. Po rozhodnutí ve věci se hodnotící komise usnáší většinou hlasů všech 
členů na odůvodnění návrhu.  

 Čl. 7 Jednání vědecké rady fakulty  Návrh s odůvodněním hodnotící komise přednese předseda nebo jím pověřený člen komise 
vědecké radě fakulty. Vědecká rada pak vyzve uchazeče, aby na jejím veřejném zasedání přednesl přednášku, ve které předloží koncepci vědecké práce a výuky v daném oboru. 
Po přednášce se vědecká rada fakulty tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké 
rady platí, že vědecká rada řízení ke jmenování profesorem zastavuje. Pokud vědecká rada rozhodne v souladu s návrhem hodnotící komise, je odůvodněním vědecké rady odůvodnění, které přednesla hodnotící komise. V opačném případě se vědecká rada po rozhodnutí ve věci 
usnáší většinou hlasů všech členů na jeho odůvodnění. Po schválení předkládá vědecká rada fakulty návrh na jmenování profesorem vědecké radě Masarykovy univerzity, která tajně 
hlasuje o předložení návrhu ministrovi. Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem na fakultě může uchazeč podat námitky, o 
nichž rozhoduje rektor; rozhodnutí rektora je konečné.  
  
  
  
  



     

Část IV. Kritéria a požadavky pro habilitační a jmenovací řízení  Čl. 8 Zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem  1. Fakulta zveřejní na úřední desce neprodleně údaje o zahájení habilitačního řízení a řízení 
ke jmenování profesorem a termíny příslušných veřejných zasedání vědeckých rad; neprodleně rovněž zveřejní údaje o ukončení těchto řízení. 

2. Fakulta  prostřednictvím univerzity oznámí ministerstvu a) při zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem jméno, příjmení, rodné 
číslo, stav a trvalý pobyt, u cizinců též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství, a údaje o pracovním poměru uchazeče, 

b) v průběhu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem změny v údajích uvedených v písmenu a) nebo důvod a datum přerušení řízení, 
c) při ukončení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem datum a výsledek řízení.  Čl. 9 Kritéria hodnocení vědecké, odborné a pedagogické činnosti  Při hodnocení vědecké, odborné a pedagogické způsobilosti uchazečů přicházejí v úvahu zejména následující kritéria a požadavky: 
 Publikační a pedagogická činnost: 
a) odborné monografie (samostatně, spoluúčast), b) původní statě a články v odborném časopise a v recenzovaných slovnících, 
c) celostátní učebnice, d) publikované příspěvky na vědeckých konferencích, 
e) publikované recenze, f) popularizační články, 
g) citace a ohlasy.  
Vědeckovýzkumná a tvůrčí činnost: a) podíl na vědeckovýzkumných úkolech, grantových úkolech a projektech, 
b) zpracované a obhájené výzkumné zprávy, c) vystoupení na vědeckých konferencích, sympoziích a seminářích, 
d) patenty a vynálezy, e) vedení vědeckovýzkumných týmů. 
 Zahraniční vědecko-pedagogické aktivity: 
a) publikace v zahraničí – monografie, sborníky, články (samostatně, spoluúčast) b) účast a vystoupení na mezinárodních konferencích, 
c) účast na mezinárodních vědeckovýzkumných úkolech, d) zahraniční studijní pobyty, 
e) přednášky v zahraničí.  
 Další vědeckopedagogické aktivity a uznání  vědeckou komunitou: 
a) členství v komisích pro obhajoby rigorózních a disertačních prací, 



     

b) oponentské posudky rigorózních, disertačních a habilitačních prací, 
c) členství ve vědeckých radách, d) členství v redakčních radách odborných časopisů a sborníků, 
e) odborné vedení vědeckých pracovníků a studentů doktorského studijního programu, g) garantování vědeckých konferencí. 
  Čl. 10 Požadavky v rámci habilitačního řízení  a) Vědecká hodnost CSc., příp. DrSc. nebo akademicko-vědecký titul Dr., Ph.D., 
b) obsah habilitační práce se musí odlišovat od obsahu práce k získání vědecké hodnosti nebo akademicko-vědeckého titulu, 
c) úspěšná vysokoškolská pedagogická praxe nejméně 3 roky, d) alespoň 1 publikovanou monografii nebo vysokoškolskou učebnici (nebo několik 

spoluúčastí na těchto publikacích), e) nejméně 25 odborných statí a článků v  časopisech a sbornících, zejména recenzovaných, 
část z nich publikovaná v zahraničí, f) pozitivní ohlasy na odbornou a publikační činnost (recenze, citace apod.) včetně 
zahraničních, g) nejméně 5 titulů vysokoškolských skript, učebních textů případně dalších studijních 
pomůcek, h) účast alespoň na 3 vědecko-výzkumných úkolech. 

 V případě obhajoby souboru vědeckých prací se předpokládá 8 – 10 prací přinášejících nové 
vědecké poznatky a publikovaných zejména v teoretických časopisech a sbornících vědeckého charakteru. 
 Čl. 11 Požadavky v rámci řízení ke jmenování profesorem  
a) Vědecká hodnost CSc., příp. DrSc. nebo akademicko-vědecký titul Dr., Ph.D., b) jmenování docentem na základě habilitačního řízení, jehož součástí bylo předložení 

habilitační práce, c) úspěšná vysokoškolská pedagogická praxe nejméně 5 let, z toho 2 – 3 roky po získání 
titulu docent, d) 2 – 3 tituly knižních publikací nebo vysokoškolských učebnic (nebo několik spoluúčastí), 
z nich 1 – 2  po jmenování docentem, e) 40 odborných statí a článků v odborných časopisech a sbornících,  zejména 
recenzovaných, z toho 15 po jmenování docentem, část z nich publikovaná v zahraničí, f) pozitivní ohlasy na odbornou a publikační činnost (recenze, citace apod.) včetně 
zahraničních, g) účast na zabezpečení doktorského studijního programu, 

h) odborné vedení vědeckých pracovníků a doktorandů, i) zpracování nejméně 10ti titulů vysokoškolských skript, učebních textů případně dalších 
studijních pomůcek, z toho polovina po jmenování docentem, j) účast alespoň na 5 oponovaných výzkumných úkolech, grantech, projektech; při části 
z nich jako vedoucí výzkumného týmu. 

 
 
 



     

Čl. 12 Komplexnost přístupu k hodnocení  
Uchazeče je nutno hodnotit individuálně a komplexně z hlediska jejich dosavadního vývoje i perspektiv ve vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti. V jednotlivých případech je možno 
uvážit i vzájemnou kompenzaci určitých kritérií a požadavků např. u uchazečů, kteří delší časové období působí v ekonomickém výzkumu, v hospodářské praxi apod. Kompenzace se 
netýká požadavku na vysokoškolskou pedagogickou praxi.  
  
  


