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UNIVERZITA KARLOVA V  PRAZE 

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ  FAKULTA 

 

 

Č.j. 2014/12 V Praze dne 21.prosince 2012 

 
  

OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2012 

Průběh řízení ke jmenování profesorem na Katolické teologické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze 

 

 

čl. 1 

Úvodní ustanovení 

 

Toto opatření upravuje průběh řízení ke jmenování profesorem na Katolické teologické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Navazuje přitom na Řád habilitačního řízení a řízení ke 

jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze, Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke 

jmenování profesorem na Univerzitě Karlově (Opatření rektora č. 15/2000), Požadavky na 

obsah odůvodnění habilitační komise a hodnotící komise (Opatření rektora č. 8/2007), 

Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na 

Univerzitě Karlově (Opatření rektora č. 28/2007). 

 

čl. 2 

Smysl profesorského řízení 

 

V řízení ke jmenování profesorem hodnotí hodnotící komise, vědecká rada fakulty a vědecká 

rada univerzity pedagogickou a vědeckou kvalifikaci uchazeče, který má být význačnou a 

uznávanou vědeckou osobností v uvedeném oboru. Předpokladem k zahájení řízení ke 

jmenování profesorem je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení. 

 

čl. 3 

Příprava a zahájení 

 

(l) Řízení ke jmenování profesorem je zahájeno podáním návrhu uchazeče nebo na návrh 

děkana nebo rektora vědecké radě fakulty, nebo z vlastního podnětu vědecké rady fakulty, 

které byla udělena akreditace pro obor řízení ke jmenování profesorem. 

 

(2) Návrh s uvedením oboru, ve kterém se řízení ke jmenování profesorem zahajuje, a  

s uvedením tématu přednášky k základním tématům, problémovým okruhům uchazečovy 

vědecké práce se podává děkanovi fakulty. Je-li řízení zahajováno na návrh uchazeče, musí 

být k návrhu přiloženo písemné doporučení alespoň dvou profesorů téhož nebo příbuzného 

oboru. Není-li řízení zahajováno na návrh uchazeče a vysloví-li uchazeč se zahájením řízení 

písemný nesouhlas, řízení se zastavuje. 

 

(3) S návrhem uchazeče je nutno předložit přílohy: 

a) strukturovaný životopis 
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b) doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech 

c) potvrzení o průběhu zaměstnání 

d) úplnou strukturovanou bibliografii zpracovanou dle kritérií Univerzity Karlovy  

v Praze (srov. příloha 1), která obsahuje: 

- vědecké monografie 

- kapitoly v monografiích 

- původní práce v recenzovaných periodikách 

- práce v recenzovaných sbornících 

- kritické edice pramenů 

- komentované překlady 

e) seznam citací prací uchazeče dle databáze WOS (případně SCOPUS či jiné metodiky) 

s doložením kopií příslušných stránek 

f) originály doporučujících dopisů od dvou profesorů téhož nebo příbuzného oboru, 

pokud možno z různých zemí, nebo návrh děkana fakulty, případně rektora univerzity; 

možno připojit i další doporučující dopisy významných odborníků v oboru jmenování, 

kteří v případě, že nepůsobí na univerzitách, nemusí být profesory; doporučující dopisy 

nebo návrh děkana (rektora) musí hodnotit celou vědeckou činnost uchazeče a definovat 

jeho přínos pro obor jmenovacího řízení 

g) úplný výkaz pedagogické činnosti za posledních pět let 

h) přehled o řešitelství a spoluřešitelství grantů, výzkumných záměrů a center. 

S návrhem uchazeče se dále předkládají doklady o další tvůrčí činnosti relevantní k oboru 

řízení ke jmenování profesorem: 

ch) přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží, jak 

tuzemských, tak i zahraničních 

i) přehled o organizaci tvůrčích akcí (workshopy, festivaly, symposia, výstavy atd.) 

j) recenze a jiné ohlasy na tvůrčí činnost (recenze v odborných časopisech atd.) 

k) popularizující publikace (popularizující monografie, kapitoly v popularizujících 

monografiích, studie v nerecenzovaných časopisech a sbornících, recenze v tisku a 

nerecenzovaných časopisech, překlady, edice sborníků, články v denním tisku) 

l) přehled ostatní činnosti - různé druhy aktivit související s oborem řízení ke jmenování 

profesorem: 

- aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích: přednášející ve smyslu 

invited speaker (v příloze doložit zvacími dopisy nebo programy tří nejvýznamnějších 

akcí); organizátor konference, člen jejího přípravného výboru; předseda sekce 

konference (chairman) 

- členství ve vědeckých radách (seznam institucí, uvedených jmenovitě s daty členství) 

- členství v redakčních radách vědeckých časopisů (seznam s názvy časopisů, daty 

působení v redakčních radách) 

- významná ocenění za vědeckou činnost v oboru (uvedena budou jak ocenění za 

jednotlivé práce, tak za dlouhodobý přínos pro obor, datum udělení ceny a instituce, 

která ocenění udělila) 

Všechny přílohy je potřebné odevzdat ve formě podepsaného výtisku a současně i na 

elektronickém nosiči (CD-Rom). Výjimku představují doklady o dosaženém vysokoškolském 

vzdělání a získaných příslušných titulech, které se odevzdávají ve formě úředně ověřených 

kopií. Strukturovaný životopis se předkládá ve třech originálních vyhotoveních. 

Uchazeč, který žádá o řízení v oboru katolická teologie a nepůsobí na Katolické teologické 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze, musí přiložit doporučení vlastního ordináře a, je-li jeho 

působištěm facultas ecclesiastica, doporučení jejího velkého kancléře. 
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(4) Z kritérií a doporučených hledisek pro řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě 

Karlově v Praze vyplývá: 

a) Do pedagogické činnosti se započítává výuka na vysoké škole v České republice nebo  

v zahraničí. Výkon pedagogické činnosti v různých formách výuky (přednášky, cvičení, 

semináře atd.) se požaduje v plném rozsahu: 

- Požadováno nejméně pětileté působení na vysoké škole, tím se rozumí souvislá 

pedagogická činnost (přednášky, cvičení, semináře atd.) v pregraduálním a doktorském 

studiu v celé šíři jmenovacího oboru (specializace), která trvá v době konání řízení a 

vedení fakulty počítá s jejím pokračováním. 

- Roční hodinové objemy výuky a předměty, jejichž výuku uchazeč zajišťuje, se 

posuzují s ohledem na rozsah výuky v daném oboru (specializaci). Uchazeč má být 

školitelem doktorandů, z nichž nejméně jeden již absolvoval. Za školitele je pokládán 

také konzultant, který se prokazatelně podílí na přípravě doktoranda po celou dobu 

studia. 

- Přesná specifikace pedagogické činnosti se uvádí v samostatné příloze (srov. příloha 

2). 

b) Publikační činnost má být soustavná až do zahájení řízení. Za relevantní práce jsou 

považovány recenzované texty vědecko-výzkumného charakteru. Do počtu požadovaných 

prací se započítávají výhradně práce, u nichž je uchazeč jediným, nebo hlavním autorem. 

Hlavním autorem v této souvislosti je míněn vedoucí autorského kolektivu, který výzkum i 

zprávu koncipoval, práci koordinoval a napsal významnou část textu. Na vyžádání je povinen 

doložit svůj podíl na práci. 

- Požadované počty publikací: nejméně 40, z toho minimálně 15 zahraničních prací. 

Uvedené publikace jsou doplněny seznamem citací. Počet požadovaných publikací by 

měly tvořit vědecké monografie, kapitoly v monografiích, původní práce  

v recenzovaných periodikách nebo sbornících, kritické edice pramenů, komentované 

překlady. 

- Uchazeč o jmenování profesorem by měl být autorem alespoň jedné vědecké 

monografie. 

- Požadované počty citací: minimálně 25 v zahraniční odborné literatuře. 

- Citace se uvádí bez autocitací. Autocitací se rozumí skutečnost, že se v seznamu autorů 

citující práce vyskytuje jméno uchazeče. 

- Opakované citace z jedné práce uchazeče v citující publikaci se považují souhrnně za 

jednu citaci. 

- Do citací lze započítat i recenze, pokud byly publikovány v recenzovaných 

periodikách. 

 Je třeba uvést metodiku vyhledání citací. 

 

(5) Nemá-li návrh všechny potřebné náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče k odstranění 

nedostatků. Pokud uchazeč ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu výzva děkana byla doručena, 

nedostatky neodstraní, řízení se zastavuje a děkan předložené materiály uchazeči vrátí. 

 

(6) Nepůsobí-li uchazeč jako učitel na Univerzitě Karlově v Praze, může si děkan vyžádat 

stanovisko děkana fakulty nebo rektora vysoké školy, který je schopen na základě působení 

uchazeče zhodnotit jeho pedagogické schopnosti. Obdobný postup je možný vždy, když  

o řízení ke jmenování profesorem požádá uchazeč, který působí nebo působil nejenom na 

Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ale i na jiné fakultě téže univerzity 

či na jiné vysoké škole. 
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(7) Pokud nedojde k zastavení řízení ke jmenování profesorem podle odstavce 5, děkan 

připraví do jednoho měsíce ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na 

výzvu děkana svůj návrh doplnil, návrh na ustavení hodnotící komise. Tento návrh předloží 

ke schválení nejbližšímu zasedání vědecké rady fakulty. Před předložením návrhu na 

jmenování členů hodnotící komise vědecké radě si děkan vyžádá jejich souhlas. 

 

(8) Hodnotící komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných 

představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou komise musí 

být profesor. Předsedu si na svém prvním zasedání volí ze svého středu hodnotící komise. Tři 

členové komise nesmí být zaměstnanci univerzity ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem 

je uchazeč. Eventuální začlenění emeritních profesorů do hodnotících komisí nebo jako 

oponentů je třeba posuzovat individuálně, s přihlédnutím k jejich předchozímu pracovnímu 

zařazení na konkrétní vysoké škole. 

 

(9) Děkan členům hodnotící komise oznámí, že jejich jmenování bylo schváleno a zašle jim 

podklady nutné pro posouzení vědecké a odborné kvalifikace uchazeče a jeho pedagogické 

způsobilosti. 

 

(10) Děkan zašle na odbor pro vědu a výzkum rektorátu Univerzity Karlovy v Praze vyplněný 

formulář Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v němž oznámí zahájení řízení ke 

jmenování profesorem; odbor následně zajistí podpis rektora a razítko Univerzity Karlovy  

v Praze a formulář odešle. Stejně musí děkan oznamovat případné změny v takto 

poskytnutých informacích. 

 

(11) Řízení ke jmenování profesorem má být vedeno tak, aby mohlo být ukončeno ve lhůtě 

dvanácti měsíců ode dne podání návrhu uchazeče, popř. ode dne, kdy uchazeč na výzvu 

děkana svůj návrh doplnil. 

 

čl. 4 

Řízení v rámci fakulty 

 

(l) Hodnotící komise na svém prvním zasedání ze svého středu volí předsedu. Zasedání 

hodnotící komise řídí předseda, za jeho nepřítomnosti člen hodnotící komise, kterého pověřil, 

jinak nejstarší člen hodnotící komise, dále jen "pověřený člen". 

 

(2) Hodnotící komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. 

Usnesení komise je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové komise. 

 

(3) Hodnotící komise posoudí kvalifikaci uchazeče a usnese se, že návrh na jmenování 

profesorem vědecké radě fakulty doporučuje, nebo nedoporučuje. Své usnesení a jeho 

odůvodnění spolu s výsledkem hlasování předloží děkanovi. Ve svém hodnocení, které je 

zpracováno dle formuláře Stanovisko hodnotící komise ke jmenování profesorem, komise 

zohledňuje Kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě 

Karlově a Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení a řízení ke jmenování 

profesorem na Univerzitě Karlově. Případné výjimky musí být řádně zdůvodněny. 

 

(4) Děkan věc bez průtahů zařadí na program zasedání vědecké rady fakulty. 

 

(5) Stanovisko hodnotící komise přednese na zasedání vědecké rady fakulty předseda 

hodnotící komise nebo pověřený člen. 
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(6) Uchazeč předstoupí s přednáškou k základním tématům, problémovým okruhům své 

vědecké práce před vědeckou radu fakulty na veřejné části zasedání a účastní se následné 

diskuse. Poté si vědecká rada fakulty vyžádá stanovisko k aktuálním perspektivám další práce 

uchazeče na neveřejné části zasedání. 

 

(7) Následně se vědecká rada tajným hlasováním usnáší o tom, zda souhlasí s návrhem na 

jmenování uchazeče profesorem. O návrhu na jmenování profesorem lze hlasovat, jsou-li 

přítomny alespoň dvě třetiny členů vědecké rady fakulty. V případě, že návrh na jmenování 

profesorem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů vědecké rady fakulty, předloží 

jej děkan bez průtahů se všemi přílohami rektorovi. Nezíská-li návrh na jmenování 

profesorem potřebnou většinu, řízení ke jmenování profesorem se zastavuje. 

 

(8) Pokud vědecká rada fakulty rozhodla v souladu se stanoviskem hodnotící komise, je 

odůvodněním jejího rozhodnutí odůvodnění hodnotící komise. V opačném případě se vědecká 

rada fakulty na témže zasedání usnese většinou ze všech jejích členů na důvodech svého 

rozhodnutí. 

 

(9) V případě, že návrh získal souhlas vědecké rady fakulty, předloží jej děkan bez průtahů se 

všemi materiály a s vlastním vyjádřením rektorovi. Náležitosti návrhu fakulty na jmenování 

profesorem jsou: 

a) Stanovisko hodnotící komise 

b) Krátké shrnutí znění doporučujících dopisů nebo návrhu děkana, příp. rektora 

c) Průběh profesorské přednášky a charakteristika výhledové koncepce další práce 

d) Průběh diskuze 

e) Hodnocení uchazeče vědeckou radou 

f) Výsledek hlasování 

g) Usnesení vědecké rady 

h) Podpis děkana fakulty 

ch) Datum 

Jednotlivé body by měly být formulovány stručně jako podání základní informace o 

projednávání profesury před vědeckou radou fakulty. Vzhledem k tomu, že výše uvedené 

body b)-g) standardně obsahuje zápis ze zasedání vědecké rady fakulty, je možné poskytnout 

je formou kopie příslušné části zápisu. Spolu s návrhem se rektorátu zasílá i seznam 

publikační a vědecké činnosti uchazeče. 

 

čl. 5 

Informace o řízení ke jmenování profesorem na rektorátě 

 

(1) Na odboru pro vědu a výzkum rektorátu Univerzity Karlovy v Praze je každá žádost 

zaevidována, zpracována a připravena k posouzení prorektorovi pro vědu a výzkum. Kontrola 

spočívá v prostudování předložených materiálů, které musí obsahovat všechny náležitosti ve 

smyslu zákona o vysokých školách. Není-li tomu tak, je příslušná fakulta, resp. její oddělení 

vědy vyzváno, aby zajistilo doplnění či přepracování návrhu, který neodpovídá požadavkům 

stanoveným výše uvedenými předpisy. Po případném odstranění formálních nedostatků je 

návrh na jmenování profesorem předložen prorektorem pro vědu a výzkum k posouzení 

rektorovi Univerzity Karlovy v Praze (dále jen "rektor"), který návrhy projedná v kolegiu 

rektora (dále jen "kolegium"). 
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(2) Vyskytnou-li se v průběhu projednávání návrhu na jmenování profesorem jakékoliv 

pochybnosti věcného charakteru, vyzve rektor písemně děkana příslušné fakulty, aby se  

k návrhu vyjádřil. 

 

(3) Návrh na jmenování profesorem spolu se stanoviskem kolegia předloží rektor bez průtahů 

k rozhodnutí vědecké radě Univerzity Karlovy v Praze. 

 

(4) Uchazeč má právo vystoupit před vědeckou radou univerzity s krátkým sdělením  

o výhledech svého oboru; o tomto právu rektor uchazeče předem uvědomí. 

 

(5) Rektor nebo vědecká rada může vyzvat uchazeče o jmenování profesorem k účasti na 

příslušném zasedání. Návrh nemusí být projednáván, pokud se pozvaný uchazeč zasedání 

neúčastní. 

 

(6) K příslušnému zasedání vědecké rady přizve rektor předsedu hodnotící komise. Návrh 

nemusí být projednáván, pokud se pozvaný předseda nebo jím pověřený člen komise zasedání 

neúčastní. K projednání návrhu na jmenování profesorem přizve rektor děkana, který 

příslušný návrh rektorovi předložil. 

 

(7) Vědecká rada univerzity se o návrhu na jmenování profesorem usnáší tajným hlasováním. 

V případě, že návrh na jmenování profesorem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech 

členů vědecké rady univerzity, předloží jej rektor bez průtahů se všemi materiály k rozhodnutí 

ministrovi školství mládeže a tělovýchovy. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem 

potřebnou většinu, řízení se zastavuje. 

 

(8) Jmenovací dekrety jsou novým profesorům vysokých škol předávány na slavnostním 

shromáždění v Karolinu, organizačně akci zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR, odbor vysokých škol. Noví profesoři Univerzity Karlovy v Praze jsou na 

akci zváni dopisem rektora téže univerzity. 

 

čl. 6 

Možnost odvolání 

 

(1) Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem může uchazeč podat námitky. Námitky 

se podávají rektorovi. Rozhodnutí rektora je konečné. 

 

čl. 7 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Útvar odpovědný za kontrolu dodržování tohoto opatření je Oddělení pro vědu. 

 

(2) Toto opatření nabývá okamžité platnosti a účinnosti. 

 

 

 

 

 

ThLic. Prokop Brož, Th.D. 

děkan KTF UK 
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Příloha 1: 

 

Pravidla Univerzity Karlovy v Praze pro zpracování strukturované bibliografie
1
 

 

Seznamy publikací musí být v návrzích na jmenování profesorem přesně rozčleněny na: 

a) vědecké monografie (jejich význam a závažnost posoudí příslušná hodnotící, event. 

hodnotící komise a konkrétně se k nim v předkládaném Stanovisku vyjádří), 

b) kapitoly v monografiích (jejich význam a závažnost zodpovědně posoudí příslušná 

hodnotící, event. hodnotící komise a konkrétně se k nim v předkládaném Stanovisku 

vyjádří), 

c) původní práce (v periodicích s IF a v recenzovaných periodicích) a práce v 

recenzovaných sbornících (jejich význam a závažnost zodpovědně posoudí příslušná 

hodnotící, resp. habilitační komise a konkrétně se k nim v předkládaném Stanovisku 

vyjádří), 

d) učebnice a učební texty, 

e) různé závažné práce (např. recenze v odborných časopisech, dobrozdání, expertizy, 

1. encyklopedie, slovníky, příručky, překlady atd.), 

f) přednášky typu "invited speaker", 

g) přehledy a souborné referáty, 

h) patenty, 

i) habilitační práce musí být: 

 • soubor publikovaných prací, ke kterému musí být vypracováno shrnutí, obsahující 

 nejdůležitější vědecké poznatky nebo doplněný komentářem,  

 • nebo písemná práce obsahující nové poznatky, se kterými by měla být seznámena 

 širší veřejnost formou publikace, 

 • nebo tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky.  

j) disertační, rigorózní práce, habilitační práce (u profesorských řízení) 

k) abstrakta ze sjezdů a sympozií (za akceptovatelné lze pokládat pouze sjezdy a 

sympozia s  mezinárodní účastí) na seznamu být nemusí, pokud je přesto uchazeč 

zařadit chce, musí být uvedena jako zvláštní část seznamu,  

l) účast na řešení grantů, 

m) ostatní publikace (např. členěné na popularizující monografie, kapitoly v popul. 

monografiích, studie v nerecenz. časopisech a sbornících, recenze v tisku a nerecenz. 

časopisech, překlady, edice sborníků, články v tisku). 

 

Jednotná úprava požadovaných publikovaných sdělení 

Jedním z požadavků k výše uvedeným aktivitám je uvedení publikovaných sdělení, která by 

měla mít jednotnou úpravu. Hned v úvodu je však třeba konstatovat, že vydavatelé si mnohdy 
                                                           
1
  Srov. <http://www.cuni.cz/UK-215.html>. 
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vytvářejí svá vlastní pravidla bez ohledu na normativní předpisy, ačkoliv tyto jsou závazné. V 

České republice existuje nyní platná norma ISO 690 - Bibliografická citace. Obsah, forma a 

struktura. Praha: Český normalizační institut, 1996. 31 s., která upravuje způsob citování 

různých druhů dokumentů a způsob uvádění citací. 

Pro potřeby habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na UK byly odborem vědy 

vytipovány následující publikace, u kterých jsou uvedeny příklady. U každého typu publikace 

jsou uvedeny údaje, které jsou povinné. Součástí bibliografické citace ovšem mohou být i 

údaje volitelné jako např. editor, překladatel, ilustrátor, název edice, poznámky, které mají 

stanovený způsob zápisu a umístění v bibliografické citaci. Pro vytváření bibliografických 

soupisů literatury určených k habilitačnímu a jmenovacímu řízení však mají dostatečnou 

vypovídací schopnost tyto povinné údaje. 

U každého typu dokumentu je obecně uveden sled požadovaných údajů, včetně předepsané 

interpunkce a typu písma. 

 

Monografie - Autor. Název: podnázev. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, rok vydání. 

Rozsah. 

Příklad: 

FORBELSKÝ, Josef. Španělská literatura 20. století. Praha: Karolinum, 1999.332 s. 

BILLER, Josef H. and RASP, Hans-Peter. München Kunst- und Kultur- Lexikon: Stadtführer 

und Handbuch. 3. Autl. München: W. Ludwig Verlag, 1994.359 s. 

 

Část monografické publikace (např. kapitola v knize) - Autor. Název monografie. Vydání. 

Místo vydání: Nakladatel, rok vydání. Stránkový rozsah části v monografii. 

Příklad: 

PARKER, TJ. and HASWELL, WD. A text-book of zoology. 5 th ed., vol. 1. London: 

Macmillan 1930. Section 12, Phylum Mollusca, p. 663-782. 

 

Příspěvek do monografických publikací, např. sborníku - Autor příspěvku. Název 

příspěvku. In Autor (editor sborníku). Název sborníku. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, rok 

vydání. Stránkový rozsah příspěvku. 

Příklad: 

MÁCHA, Martin and WOLEKOVÁ, Helena. Komparace vývoje státní sociální podpory v ČR 

a SR. In Pot-úček, Martin and Radičová, Iveta. Sociální politika v Čechách a na Slovensku po 

roce 1989. Praha: Karolinum, 1998. s. 133 -153. 

 

Článek v periodiku - Autor. Název. Název časopisu, Rok, ročník, číslo, stránkový rozsah. 

Příklad: 

GRIM, Miloš. Anatomická ilustrace a její autoři na pražské lékařské fakultě. Sborník 

lékařský, 1999, vol. 100, no. 4, p. 315-345. 

 

Patentový dokument - Přihlašovatel. Název vynálezu. Původce vynálezu. Poznámky. Země 

nebo vydávající úřad. Druh patentového dokumentu s číslem. 

Příklad: 

NOVÁ HUŤ, A.S., OSTRAVA. Trysková sestava přestupníkového kolena. Původce 

vynálezu: Jiří KOSE. 1nt. Cl. 6 CIO B 27/06. Česká republika. Patentový spis 279967. 

 

Obecná pravidla citování pramenů 

1. K zápisu bibliografické citace se používá písmo latinka, odlišné formy se transliterují. 

2. Jméno autora se vždy uvádí v invertované podobě, např. Klener, Pavel. 
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3. Má-li publikace maximálně 3 autory, uvádějí se všichni a spojují se spojkou a u českých 

dokumentů, u dokumentů v angličtině se používá spojka and. Jestliže je autorů více než tři, 

uvádí se první nebo maximálně tři a ostatní jsou uvedeni pod zkratkou et. al. Pokud není autor 

uveden, začíná citace názvem. U autorů se neuvádějí tituly a akademické hodnosti. 

4. Název se zapisuje ve formě, v jaké je uveden v prameni. Pokud je názvů více, zapisuje se 

ten, který je na prvním místě nebo je graficky nejvýraznější. 

5. Podnázev se uvádí, pokud upřesňuje nebo identifikuje název. Od názvu se odděluje 

dvojtečkou. 

6. Pořadí vydání se zapisuje arabskou číslicí a druh vydání se zapisuje zkrácenými výrazy 

použitými v dokumentu (např. 3rd ed., New enl. ed. 2., durchges. Aufl., Se éd. rev. par l' 

auteur.). 

7. Neznámé místo vydání se zapisuje b.m., neznámý nakladatel b.n. 

8. Datum vydání musí být uveden, pokud není v původním prameni, doporučuje se uvést 

datum udělení autorských práv, datum tisku nebo jej odhadnout. Pak tento zápis vypadá 

následovně - ca. 1989, 1989 printing. 

9. Údaj o rozsahu práce je údaj nepovinný, ale z hlediska účelů, ke kterým je tento stručný 

návod vypracován, jej nelze vynechat, neboť je jedním z důležitých ukazatelů. 
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Příloha 2: 

 

Výkaz pedagogické činnosti pro řízení ke jmenování profesorem 

 
1. Pedagogická činnost 

 

- v celé šíři jmenovacího oboru (specializace), který trvá v době konání řízení 

- vedení fakulty počítá s pokračováním daného oboru 

 

Výuka
2
 v pregraduálním studiu (bc./ mgr./ nmgr.) 

 

Studijní program:  (název programu) 

Akademický rok:  

 

Přednášky 

 
Název Forma 

studia
3 

Rozsah
4 

Zimní 

semestr 

Rozsah
 

Letní 

semestr 

Ukončení
5 

Specifikace
6 

      

      

      

      

      

      

 

 

Semináře   
 

Název Forma 

studia
 

Rozsah
 

Zimní 

semestr 

Rozsah
 

Letní 

semestr 

Ukončení
 

Specifikace
 

      

      

      

      

      

      

 

                                                           
2
 Výukou v tomto smyslu se rozumí soustavná a pravidelná výuka na VŠ v České republice nebo v zahraničí (v 

případě semestrálního či delšího zahraničního pobytu). 

3
 Formou studia se rozumí: prezenční či kombinované. 

4
 Rozsahem se rozumí počet  výukových hodin ve smyslu časové dotace platné na vysoké škole v ČR nebo 

v zahraničí. 

5
 Způsob ukončení povinnosti (zkouška, zápočet, klasifikovaný zápočet, kolokvium). 

6
 Specifikací se rozumí: předmět povinný, povinně volitelný, výběrový. 
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Cvičení 
 

Název Forma 

studia
 

Rozsah
 

Zimní 

semestr 

Rozsah
 

Letní 

semestr 

Ukončení
 

Specifikace
 

      

      

      

      

      

      

 

 

Souhrnná tabulka:  
 

 Akademický 

rok: 

Akademický 

rok: 

Akademický 

rok:  

Akademický 

rok: 

Akademický 

rok: 

Běžící 

akademický 

rok: 

Přednášky/celkový 

počet hodin ročně
6 

      

Semináře/celkový 

počet hodin ročně 

      

Cvičení /celkový 

počet hodin ročně 

      

CŽV/celkový 

počet hodin ročně 

      

 

 

Přehled šíře pedagogické činnosti oboru: 
 

Název Uchazeč  

o jmenovací 

řízení vyučuje 

Uchazeč  

o jmenovací 

řízení 

nevyučuje 

Specifikace 

(povinný, 

volitelný, 

výběrový) 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Pozn : Roční hodinové objemy výuky a předměty, které uchazeč vyučuje, budou posouzeny z hlediska, 

zda uchazeč učí svůj obor (specializaci) v plném rozsahu. 
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Výuka v doktorském studiu (Ph.D./Th.D.) 

 

Studijní program:  (název programu) 

Akademický rok:  

 

Přednášky 

 
Název Rozsah 

Zimní semestr                        Letní semestr 

Specifikace 

   

   

   

   

 

 

Semináře 

 
Název Rozsah 

Zimní semestr                        Letní semestr 

Specifikace 

   

   

   

   

 

 

Souhrnná tabulka:  
 

 Akademický 

rok: 

Akademický 

rok: 

Akademický 

rok:  

Akademický 

rok: 

Akademický 

rok: 

Běžící 

akademický 

rok: 

Přednášky/celkový 

počet hodin ročně 

      

Semináře/celkový 

počet hodin ročně 

      

 

 

Přehled šíře pedagogické činnosti oboru: 
 

Název Uchazeč  

o jmenovací 

řízení vyučuje 

Uchazeč  

o jmenovací 

řízení 

nevyučuje 

Specifikace 

(povinný, 

volitelný, 

výběrový) 

    

    

    

    

    

 

Stručná charakteristika hlavních vyučovacích předmětů 

Zmíněn bude význam vyučovaných předmětů v rámci studijních programů 
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2. Vedení absolventů a studentů pregraduálního a doktorského studia 

 

Souhrnná tabulka: 
 

 Akademický 

rok: 

Akademický 

rok: 

Akademický 

rok:  

Akademický 

rok: 

Akademický 

rok: 

Běžící 

akademický 

rok: 

Bc. vedení/ 

z toho 

absolventi 

 

      

Mgr. 

vedení/z toho 

absolventi 

 

      

Ph.D./Th.D. 

vedení/z toho 

absolventi 

 (ve funkci 

školitel) 

      

Ph.D./Th.D. 

vedení/z toho 

absolventi  

(ve funkci 

konzultant) 

      

 

Podrobné tabulky pro každý akademický rok: 

 

Seznam vedených bakalářských prací  - obhájených 

 

Akademický rok:  

 

 Jméno a 

příjmení 

studenta 

Téma bakalářské práce Datum 

obhajoby 

 

5. rok    

4. rok    

3. rok    

2. rok     

1. rok    

běžící 

akademický 

rok 

   

 

Seznam vedených bakalářských prací  - aktuálně vedených 

 

Akademický rok:  

 

Jméno a 

příjmení 

studenta 

Téma bakalářské práce 
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Seznam vedených magisterských prací – obhájených 

 

Akademický rok:  

 

 Jméno a 

příjmení 

studenta 

Téma magisterské práce Datum 

obhajoby 

 

5. rok    

4. rok    

3. rok    

2. rok     

1. rok    

běžící 

akademický 

rok 

   

 

 

Seznam vedených magisterských prací  - aktuálně vedených 

 

Akademický rok:  

 

Jméno a 

příjmení 

studenta 

Téma magisterské práce 

  

  

  

   

  

  

 

 

Seznam vedených disertačních prací – obhájených – ve funkci školitel 

 

Akademický rok:  

 

 Jméno a 

příjmení 

studenta 

Téma disertační práce Rok 

zahájení 

studia 

Rok 

ukončení 

studia 

Datum 

obhajoby 

 

5. rok      

4. rok      

3. rok      

2. rok       
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1. rok      

běžící 

akad. 

rok 

     

 

 

Seznam vedených disertačních prací  - aktuálně vedených – ve funkci školitel 

 

Akademický rok:  

 

Jméno a 

příjmení 

studenta 

Téma disertační práce Datum 

zahájení 

studia 

   

   

   

 

 

Seznam vedených disertačních prací – obhájených – ve funkci konzultant 

 

Akademický rok:  

 

 Jméno a 

příjmení 

studenta 

Téma disertační práce Rok 

zahájení 

studia 

Rok 

ukončení 

studia 

Datum 

obhajoby 

 

5. rok      

4. rok      

3. rok      

2. rok       

1. rok      

běžící 

akad. 

rok 

     

 

 

Seznam vedených disertačních prací  - aktuálně vedených – ve funkci konzultant 

 

Akademický rok:  

 

Jméno a 

příjmení 

studenta 

Téma disertační práce Datum 

zahájení 

studia 
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Seznam vedených rigorózních prací – obhájených – ve funkci konzultant 

 

Akademický rok:  

 

 Jméno a 

příjmení 

studenta 

Téma rigorózní práce Datum obhajoby 

 

5. rok    

4. rok    

3. rok    

2. rok     

1. rok    

běžící 

akad. 

rok 

   

 

 

 

Seznam vedených rigorózních prací  - aktuálně vedených – ve funkci konzultant 

 

Akademický rok:  

 

Jméno a příjmení 

uchazeče 

Téma rigorózní práce 

  

  

  

 

 

Seznam oponovaných prací  

 

Akademický rok: 

 
 Akademický 

rok: 

Akademický 

rok: 

Akademický 

rok:  

Akademický 

rok: 

Akademický 

rok: 

Běžící 

akademický 

rok: 

Bc.        
Mgr.        
PhDr./ ThLic.       
Ph.D./Th.D.        
Doc.       
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3. Další pedagogická činnost
7
 

 
Akademický 

rok 

Předseda komise pro státní závěrečnou 

zkoušku 

Člen komise pro státní závěrečnou 

zkoušku 

5. rok   

4. rok   

3. rok   

2. rok   

1. rok   

běžící akad.  

rok 

  

 

 

 
Akademický 

rok 

Předseda komise pro státní rigorózní 

zkoušku 

Člen komise pro státní rigorózní zkoušku 

 

5. rok   

4. rok   

3. rok   

2. rok   

1. rok   

běžící akad.  

rok 

  

 

 
Akademický 

rok 

Předseda komise pro státní doktorskou 

zkoušku 

Člen komise pro státní doktorskou 

zkoušku 

5. rok   

4. rok   

3. rok   

2. rok   

1. rok   

běžící akad.  

rok 

  

 

 

Typ Akademický 

rok/ doba trvání 

Garant studijního 

programu 

(specifikace) 

Člen rady garantů 

studijních  programů 

(specifikace) 

Člen oborové rady 

(specifikace) 

Bc.     

Mgr.     

Ph.D./ 

Th.D. 

    

 

 

                                                           
7
 Lze konkretizovat například: předseda komise pro státní závěrečnou nebo rigorózní zkoušku, člen komise pro 

státní doktorské zkoušky, garant studijního programu, člen rady garantů studijních programů, člen oborové rady  

apod. 
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Akademický 

rok 

Předseda komise pro obhajobu disertační 

práce  

 

Člen komise pro obhajobu disertační práce  

 

5. rok   

4. rok   

3. rok   

2. rok   

1. rok   

běžící akad. 

rok 

  

 
Akademický 

rok 

Člen komise pro obhajobu kandidátské práce  

 

  

  

  

  

  

 

3.1. Činnost v rámci CŽV 

Specifikace 

 
Název Forma 

studia 

Rozsah 

Zimní 

semestr  

Rozsah 

Letní 

semestr 

Ukončení Specifikace 

      

       

      

       

      

 

 

 

 

4. Autorství učebnic a dalších studijních pomůcek 

Učebnice a skripta 

Atlasy 

E-learningové programy 

Významný podíl na vytvoření nové výukové pomůcky 

Další 

 


