
Podklady k zahájení habilitačního řízení: 

1. Strukturovaný životopis uchazeče zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost 
(podepsán uchazečem s datem vyhotovení).  

 
2. Doklad o získání vysokoškolského vzdělání (1x úředně ověřená kopie, 2x prostá kopie; pokud doklady vydala 

UP, stačí prosté kopie). 
 

3. Doklady o získání vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností nebo ekvivalentech (1x úředně ověřená 
kopie, 2x prostá kopie; pokud doklady vydala UP, stačí prosté kopie). 

 
4. Doklady osvědčující dobu, délku a místo pedagogického působení min. za poslední 3 roky, hodnocení 

pedagogické činnosti a způsobilosti z míst působení, podíl na vědecké výchově studentů, vedení kvalifikačních 
prací, autorství a spoluautorství učebních textů a dalších studijních pomůcek, podíl na výchově studentů DSP. 

 
5. Úplný číslovaný seznam vědeckých a odborných prací a přednášek s uvedením IF u periodik, kde existuje  

(s podpisem uchazeče a datem vyhotovení). 
 

6. Vědecké výsledky/citace – obsahuje údaje: jméno uchazeče, počet impaktovaných publikací, počet 
recenzovaných publikací, počet monografií (kapitol v knihách), celkový počet citací bez autocitací, průměrný 
počet citací na článek, H-index. Pod tímto výčtem bude screenshot  z WOS s těmito údaji (Citation report). 
Dále k tomuto uvede uchazeč seznam (nikoli screenshot) citací/ohlasů pro 10 publikací vybraných uchazečem 
(podepsán uchazečem s datem vyhotovení). 

 
7. Potvrzení všech spoluautorů o autorských podílech uchazeče u všech publikací, které jsou součástí habilitační 

práce uchazeče (pokud habilitační práci tvoří komentovaný soubor vědeckých prací). 

 
8. Přehled úspěšně obhájených výzkumných projektů, objevů, registrovaných patentů a významných vynálezů 

(podepsán uchazečem s datem vyhotovení). 
 

9. Přehled absolvovaných pedagogických, vědeckých nebo jiných odborných tuzemských i zahraničních stáží  
a dalších zahraničních zkušeností (podepsán uchazečem s datem vyhotovení). 

 
10. Oponentní a recenzní činnost uchazeče, výčet členství, funkcí a aktivit v komisích, radách, vědeckých  

a odborných společnostech nebo jiných orgánech souvisejících s jeho oborem (podepsán uchazečem s datem 
vyhotovení). 

 
11. Další vědecké nebo pedagogické aktivity, např. udělená ocenění, organizace konferencí, kongresů, workshopů, 

sympozií, pokud je chce uchazeč uvést (podepsáno uchazečem s datem vyhotovení). 
 

12. Kriteriální tabulka (s podpisem uchazeče a datem vyhotovení). 

 
13. Tři nejvýznamnější citace a tři nejvýznamnější publikace (s podpisem uchazeče a datem vyhotovení). 

 
14. Habilitační práce (4x) v listinné a elektronické podobě. 

 
15. Návrh tří témat habilitační přednášky vztahující se ke zvolenému oboru, pokud není uveden již v žádosti o 

zahájení řízení. 

16. Zkrácená verze CV max. 4 strany ve Wordu. 

 

Materiály k bodům 1. – 16. je třeba dodat i v elektronické podobě bez data a podpisu. 

 


