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Příloha Statutu PdF MU v Brně č. 12 
 

Zásady habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem  
na PdF MU v Brně 

 
Část I 

OBECNÉ ZÁSADY 
 

Čl. 1 
Hlavní zásady 

 
1. Tyto zásady habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na PdF MU v Brně (dále 

jen zásady) vycházejí ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (dále jen zákon), a to zejména § 71-75 o habilitačním řízení a řízení ke 
jmenování profesorem. 

2. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem probíhají v oborech, ve kterých je 
fakulta oprávněna tato řízení na základě rozhodnutí MŠMT ČR (viz Příloha č. 4 Statutu 
PdF MU v Brně) konat.  

3. Předsedou pětičlenné habilitační nebo hodnotící komise je zpravidla profesor MU. 
V odůvodněných případech může VR schválit jako předsedu i profesora z jiného 
pracoviště. Složení komise se dále řídí § 72 odst. 5, resp. § 74 odst. 3 zákona. 

4. Oponenty habilitační práce určují příslušné komise podle  § 72 odst. 7 zákona. Doporučuje 
se, aby oponenti nebyli členy komise. 

5. Komise pro řízení ke jmenování profesorem si může vyžádat jako podklad pro své 
rozhodování stanovisko dalších odborníků na některou z prací nebo na celé dílo uchazeče 
o jmenování profesorem. 

6. Předseda habilitační komise a komise pro řízení ke jmenování profesorem je spolu se členy 
komise zodpovědný za to, že bude respektován výše citovaný zákon a tyto zásady 
PdF MU, což musí komise výslovně uvést v návrhu na jmenování a předseda konstatovat 
ve vystoupení před VR PdF MU. 

 
Čl. 2 

Zásady průběhu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 
 

1. Za veškerou přípravu (i administrativní), průběh a jednání zodpovídá předseda habilitační 
nebo hodnotící komise.  

2. Habilitační práci předkládá uchazeč ve čtyřech vyhotoveních, požadované písemné 
náležitosti pro habilitační řízení ve třech exemplářích, pro řízení ke jmenování profesorem 
ve čtyřech exemplářích, ověřené kopie vysvědčení, diplomů a podobných dokumentů 
pouze jednou. Nemá-li návrh na zahájení řízení všechny potřebné náležitosti a uchazeč na 
výzvu děkana tyto do 30 kalendářních dnů (není-li dohodnuto jinak) nedoplní, děkan 
v souladu s § 72 odst. 4 zákona řízení zastaví. 

3. Uchazeči o habilitaci a o jmenování profesorem, kteří nejsou pracovníky PdF MU, se 
podílejí finančně na nákladech příslušného řízení (oponentní posudky, cestovné členů 
komise a oponentů, resp. hodnotitelů, poštovní, telefonní a další poplatky, kopírování atd.). 
Výši této částky stanoví děkan fakulty. 

4. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem cizích státních příslušníků může být na 
MU vedeno pouze v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Veškeré písemné 
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materiály předloží proto uchazeč v některém z těchto jazyků, v němž bude řízení dále 
vedeno, včetně přednášky před VR. Podmínkou zahájení řízení cizích státních příslušníků je 
dokladovaná pedagogická působnost uchazeče v okruhu působnosti Akreditační komise 
MŠMT ČR, resp. její reálná perspektiva v souvislosti se zahajovaným řízením. Cizí státní 
příslušník kromě obecně stanovených náležitostí uvede v návrhu na zahájení řízení též svou 
státní příslušnost a doloží kvalifikované vyjádření o uznání svého vzdělání a akademických 
titulů v ČR (viz část II čl. 1 odst. 5 těchto zásad). 

5. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem probíhá před VR PdF MU zpravidla za 
přítomnosti členů habilitační komise a oponentů, u řízení ke jmenování profesorem za 
přítomnosti členů hodnotící komise a případných hodnotitelů. Předseda a přítomní členové 
habilitační (hodnotící) komise, jakož i přítomní oponenti nebo hodnotitelé se zúčastňují 
rozpravy VR před hlasováním o návrhu. Hlasování je tajné; rozhoduje nadpoloviční většina 
všech členů VR PdF MU. 

 
Část II 

POŽADOVANÁ KRITÉRIA  
 

Čl. 1 
Kritéria pro habilitační řízení 

 
1. Uchazeči splňující níže uvedené podmínky mohou požádat děkana fakulty dle § 72 zákona 

o zahájení habilitačního řízení v oborech, v nichž je fakulta oprávněna na základě 
rozhodnutí MŠMT ČR (viz též Příloha č. 4 Statutu PdF MU v Brně) tato řízení konat. Jsou 
to obory:                 pedagogika  

 hudební výchova 
 výtvarná výchova 
 speciální pedagogika 
2. Získání vysokoškolského vzdělání a vědecké hodnosti CSc., nebo akademicko-vědeckého 

titulu Dr., nebo akademického titulu Ph.D. uváděného za jménem v témže nebo příbuzném 
oboru, v němž se hodlá uchazeč habilitovat. 

3. Předložení habilitační práce. Za habilitační práci se v oborech akreditovaných na PdF MU 
dle § 72 odst. 3 zákona považuje: 
a) písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, 
b) soubor uveřejněných vědeckých prací doplněný komentářem, 
c) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky. 
Habilitační práce nesmí být totožná s prací, na základě které byl udělen již jiný titul 
uvedený v odst. 5 tohoto článku. Obsah habilitační práce vyplývá ze specifičnosti 
jednotlivých oborů. 

4. Předložení dokladů dle § 72 odst. 2 věty druhé zákona. 
Doklady o VŠ vzdělání, získaných titulech a diplomy musí být notářsky ověřeny. 

5. U uchazečů, kteří získali akademické tituly (Mgr., Ing., PhDr., PaedDr., RNDr. apod.), 
tituly uvedené v odst. 2 tohoto článku a příp. titul docenta v zahraničí, je třeba, aby 
předložili kvalifikované vyjádření o jejich uznání v ČR. 

6. Odborné předpoklady uchazeče. Uvedená kritéria jsou rámcová, je možno kompenzovat 
menší počet prací v některých kategoriích zvýšením počtu prací v kategoriích jiných tak, 
aby celková odborná úroveň nebyla dotčena. Rozhodujícím kritériem pro takové 
kompenzace je kvalita, nikoliv kvantita. Stejně je možno tato kritéria upravovat podle 
specifik jednotlivých oborů – v oborech hudební výchova a výtvarná výchova lze částečně 
kompenzovat publikační a vědecké aktivity aktivitami uměleckými – uvedeny kurzívou – 
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dokladovat kopiemi písemností či fotodokumentací, videozáznamy, audiozáznamy – 
s doložením transformace umělecké práce do pedagogické činnosti: 
a) přínosné vědecké studie otištěné v renomovaných domácích a zahraničních časopisech, 

příp. sbornících (20) - v případě spoluautorství nutno přesně vymezit věcný i rozsahový 
podíl uchazeče, kompozice či provedení skladeb, resp. interpretace na renomovaných 
hudebních festivalech, významných pódiových vystoupeních, renomovanými orchestry 
či médii, výstavy v renomovaných institucích, performance, realizace v architektuře, 
v publikacích, ve sféře vizuální komunikace atd., 

b) pozitivní ohlasy – zejména recenze, citace včetně zahraničních (10), dále ohlasy v tisku, 
uznání, ceny, zastoupení ve sbírkách apod., 

c) vysokoškolské učební texty, skripta, učebnice, příp. další studijní pomůcky (3), 
organizační a odborné působení v tvůrčích dílnách, interpretačních kurzech, 

d) vlastní recenzní a posudková činnost, působení v porotách, 
e) účast na řešení vědecko-výzkumných úkolů a dalších projektů doložená oponentskými 

posudky, protokoly o závěrečné oponentuře, zveřejněnými výstupy apod., 
f) úspěšná pedagogická práce na VŠ (min. 3 roky), 
g) aktivní vystoupení na vědeckých konferencích, sympoziích, seminářích domácích 

i zahraničních (10), umělecká sympozia, výstavy, hudební festivaly, prezentace 
umělecké činnosti ve sdělovacích prostředcích, kurátorství výstav atd., 

h) zahraniční studijní nebo přednáškové pobyty, 
i) členství ve vědeckých (uměleckých) orgánech domácích nebo zahraničních, jako jsou 

odborné komise, redakční rady vědeckých časopisů, vědecké (umělecké) rady, grantové 
komise, výbory odborných společností, výbory významných kongresů, konferencí, 
festivalů a výstav, ediční rady apod. 

 
Čl. 2 

Kritéria pro řízení ke jmenování profesorem 
 

1. O jmenování profesorem se může ucházet dle § 74 zákona jen řádně habilitovaný docent, a 
to v oboru, v němž je fakulta oprávněna podle rozhodnutí MŠMT ČR (viz též Příloha č. 4 
Statutu PdF MU v Brně) toto řízení konat, tedy v oborech 

 hudební výchova 
 pedagogika. 
2. Podmínky pro řízení ke jmenování profesorem: 

a) získání vysokoškolského vzdělání a vědecké hodnosti CSc., nebo akademicko-
vědeckého titulu Dr., nebo akademického titulu Ph.D. uváděného za jménem 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, 

c) doklady dle části II čl. 1 odst. 4 a 5 těchto zásad, 
d) předložení alespoň dvou doporučení profesorů téhož nebo příbuzného oboru, pokud se 
jmenování zahajuje na žádost uchazeče. 

3. Odborné předpoklady uchazeče. Uvedená kritéria jsou rámcová, je možno kompenzovat 
menší počet prací v některých kategoriích zvýšením počtu prací v kategoriích jiných tak, 
aby celková odborná úroveň nebyla dotčena. Rozhodujícím kritériem pro takové 
kompenzace je kvalita, nikoliv kvantita. Stejně je možno tato kritéria upravovat podle 
specifik jednotlivých oborů – v oboru hudební výchova lze částečně kompenzovat 
publikační a vědecké aktivity aktivitami uměleckými – uvedeny kurzívou – dokladovat 
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kopiemi písemností či videozáznamy, audiozáznamy – s doložením transformace umělecké 
práce do pedagogické činnosti: 
a) 2 knižní publikace vydané v ČR nebo v zahraničí; v případě spoluautorství nutno přesně 
vymezit věcný i rozsahový podíl uchazeče, 

b) vědecké studie uveřejněné doma nebo v zahraničí (35)  
ad a) i b) příp. kompozice či provedení skladeb, resp. interpretace na renomovaných 
hudebních festivalech, významných pódiových vystoupeních, renomovanými orchestry 
či médii atd., 

c) vědecko-popularizační a recenzní činnost v oboru, prezentace umělecké činnosti ve 
sdělovacích prostředcích, působení v porotách apod., 

d) vysokoškolské učební texty, skripta, učebnice, příp. další studijní pomůcky (5), 
organizační a odborné působení v interpretačních kurzech apod.,  

e) pozitivní ohlasy na práce uveřejněné doma i v zahraničí (zejména recenze, citace včetně 
zahraničních (15), dále ohlasy v tisku, uznání, ceny apod.),  

f) přednášky na jiných vysokých školách a příp. dalších institucích doma i v zahraničí, 
zahraniční studijní pobyty,  

g) aktivní účast na konferencích, sympoziích, seminářích (doma i v zahraničí), umělecká 
sympozia, hudební festivaly apod., 

h) úspěšná pedagogická práce na VŠ (min. 5 let), 
i) úspěšné vedení vědeckých pracovníků, doktorandů (účast na zabezpečení doktorského 
studia), 

j) účast na řešení vědecko-výzkumných úkolů a dalších projektů doložená oponentskými 
posudky, protokoly o závěrečné oponentuře, zveřejněnými výstupy apod., 

k) členství v odborných (uměleckých) komisích domácích i zahraničních, jako jsou odborné 
komise, redakční rady vědeckých časopisů, vědecké (umělecké) rady, grantové komise, 
výbory odborných společností, výbory významných kongresů, konferencí, festivalů a 
výstav, ediční rady apod. 

 
Část III 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

Čl. 1 
Závěrečná ustanovení 

 
1. V souladu s ust. § 30 odst. 1 písm. c), resp. odst. 2 téhož paragrafu zákona schválila tyto 

zásady habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na PdF MU v Brně vědecká 
rada PdF MU dne 25. června 2002. 

2. Podle ust. § 27 odst. 1 písm. b) zákona schválil tyto zásady habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem na PdF MU v Brně AS PdF MU dne 19. června 2002. 

3. Podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválil tyto zásady habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem na PdF MU v Brně AS MU dne 4. listopadu 2002. 

4. Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich schválení  AS MU. 
 
 
            doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. 
           děkan PdF MU v Brně 
Změna přílohy č. 12: 
Čl. 1, části II, přílohy č. 12 Statutu PdF MU  v Brně se doplňuje o obor speciální pedagogika. 
Tato změna byla schválena AS PdF MU dne 25. 2. 2004.  


