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          Č. j. VFU/2022/8888  
 

 
Směrnice rektora č. ZS 9/2022 

Požadavky na uchazeče o habilitační řízení a řízení ke jmenování 
profesorem na VETUNI 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Směrnice určuje požadavky na uchazeče o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 
na Veterinární univerzitě Brno (dále jen VETUNI). 

 

Článek 2 

Oprávnění k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem 

(1) VETUNI uskutečňuje habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v rámci své 
samosprávné působnosti. 

(2) Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem VETUNI uskutečňuje v oborech, v nichž 
je oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na základě oprávnění 
vyplývajícího z akreditace provedené Národním akreditačním úřadem anebo na základě 
oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace VETUNI. 

 

Článek 3 

Poslání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

(1) V habilitačním řízení se na VETUNI ověřuje vědecká kvalifikace uchazeče, a to zejména 
na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých a odborných prací, a jeho 
pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející 
pedagogické praxe. Habilitační prací se rozumí písemná práce, která přináší nové vědecké 
poznatky, nebo soubor uveřejněných vědeckých prací nebo tiskem vydaná monografie, která 
přináší nové vědecké poznatky. 

(2) V řízení ke jmenování profesorem na VETUNI se prokazuje pedagogická a vědecká 
kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru. 
Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního 
řízení, pokud jeho součástí bylo předložení habilitační práce. 
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Článek 4 

Zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

(1) Habilitační řízení se na VETUNI zahajuje na návrh uchazeče. S návrhem je nutno předložit 
životopis, doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, 
doklady osvědčující pedagogickou praxi, seznam vědeckých a odborných prací, přehled 
absolvovaných vědeckých, odborných stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních, popřípadě další 
doklady osvědčující vědeckou kvalifikaci. V návrhu uchazeč též uvede obor, ve kterém žádá 
o habilitaci. Předloží rovněž habilitační práci. 

(2) Řízení ke jmenování profesorem se na VETUNI zahajuje na návrh uchazeče podpořený 
alespoň dvěma písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo na návrh 
děkana nebo rektora podaný vědecké radě fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor 
jmenování. Řízení může zahájit z vlastního podnětu i vědecká rada fakulty nebo vědecká rada 
vysoké školy. S návrhem je nutno předložit životopis, doklady o dosaženém vysokoškolském 
vzdělání a získaných příslušných titulech, doklady osvědčující pedagogickou praxi, seznam 
vědeckých a odborných prací, přehled absolvovaných vědeckých a odborných stáží, jak 
tuzemských, tak i zahraničních, popřípadě další doklady osvědčující vědeckou kvalifikaci. 
V návrhu uchazeč též uvede obor, ve kterém žádá o řízení ke jmenování profesorem. 

 

Článek 5 

Habilitační komise a komise ke jmenování profesorem 

(1) K posouzení uchazeče v rámci habilitačního řízení navrhne děkan habilitační komisi, kterou 
schvaluje vědecká rada fakulty. Habilitační komise posoudí vědeckou kvalifikaci uchazeče 
pro daný obor a jeho předcházející pedagogickou praxi. Při posuzování uchazeče habilitační 
komise přihlíží k požadavkům na uchazeče pro habilitační řízení na VETUNI. Na základě 
posudků oponentů zhodnotí úroveň habilitační práce. Habilitační komise vypracuje zprávu 
obsahující posouzení uchazeče, v níž také zhodnotí plnění požadavků na uchazeče 
pro habilitační řízení na VETUNI, a zhodnocení úrovně habilitační práce. Habilitační komise 
se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. 

(2) K posouzení uchazeče v rámci řízení ke jmenování profesorem navrhne děkan komisi 
pro řízení ke jmenování profesorem, kterou schvaluje vědecká rada fakulty. Komise pro řízení 
ke jmenování profesorem posoudí vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor a jeho 
předcházející pedagogickou praxi. Při posuzování uchazeče komise pro řízení ke jmenování 
profesorem přihlíží k požadavkům na uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem 
na VETUNI. Komise pro řízení ke jmenování profesorem vypracuje zprávu obsahující posouzení 
uchazeče, v níž také zhodnotí plnění požadavků na uchazeče pro řízení ke jmenování 
profesorem na VETUNI. Komise pro řízení ke jmenování profesorem se tajným hlasováním 
usnese na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. 
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Článek 6 

Habilitační přednáška a přednáška v řízení ke jmenování profesorem 

(1) Uchazeč v rámci habilitačního řízení přednese habilitační přednášku na veřejném zasedání 
vědecké rady fakulty. 

(2) Uchazeč v rámci řízení ke jmenování profesorem přednese na veřejném zasedání vědecké 
rady fakulty přednášku, ve které předloží koncepci vědecké činnosti a výuky v daném oboru. 

 

Článek 7 

Návrh vědecké rady na jmenování docentem a na jmenování profesorem 

(1) Vědecká rada fakulty v rámci habilitačního řízení na základě posouzení habilitační 
přednášky, zhodnocení úrovně habilitační práce a její obhajoby uchazečem, zhodnocení plnění 
požadavků na uchazeče pro habilitační řízení na VETUNI a vyjádření se uchazeče k jeho 
dosavadní vědecké a pedagogické činnosti se tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda 
uchazeč má být jmenován docentem. 

(2) Vědecká rada fakulty v rámci řízení ke jmenování profesorem na základě posouzení 
přednášky uchazeče obsahující koncepci vědecké činnosti a výuky v daném oboru, zhodnocení 
plnění požadavků na uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem na VETUNI a vyjádření 
se uchazeče k jeho dosavadní vědecké a pedagogické činnosti se tajným hlasováním usnáší 
na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. 

 

Článek 8 

Požadavky na uchazeče pro habilitační a profesorská řízení na VETUNI 

(1) Veterinární univerzita Brno určuje požadavky na uchazeče pro habilitační řízení, k jejichž 
naplnění uchazečem může přihlížet při posuzování uchazeče habilitační komise a vědecká rada 
fakulty v rámci habilitačního řízení.  

(2) Veterinární univerzita Brno určuje požadavky na uchazeče pro řízení ke jmenování 
profesorem, k jejichž naplnění uchazečem může přihlížet při posuzování uchazeče komise pro 
řízení ke jmenování profesorem a vědecká rada fakulty a univerzity v rámci řízení ke jmenování 
profesorem. 

 

Článek 9 

Požadavky na uchazeče o habilitační řízení 

(1) Pro posouzení předpokladů uchazeče o habilitační řízení jsou stanoveny požadavky VETUNI 
na uchazeče pro habilitační řízení. 

(2) Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat následující předpoklady pro jmenování 
docentem. Musí být výraznou osobností v oboru s prokazatelnou pedagogickou praxí při 
vzdělávání studentů na vysoké škole a prokazatelnými zkušenostmi v přednáškové činnosti  
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a v publikaci učebních textů pro studenty vysoké školy. Musí prokázat schopnosti ve vedení 
studentů při jejich odborných a vědeckých pracích. V oblasti vědecké a výzkumné činnosti 
musí prokázat přínos pro rozvoj oboru prokazatelnými výsledky a jejich publikací v kvalitních 
vědeckých časopisech s odpovídajícím ohlasem, prokázat aktivní působení v rámci prezentace 
dosažených výsledků na vědeckých setkáních a prokázat zkušenosti z řešení vědeckých 
a výzkumných projektů. Musí prokázat aktivní působení v odborné a vědecké komunitě jako 
významný odborník v oboru. Musí se jednat o známou a uznávanou osobnost v oblasti 
vzdělávací, vědecko-výzkumné i v praxi na národní úrovni. Splnění požadavků pro uchazeče 
o habilitační řízení uchazeč dokládá životopisem, doklady o dosaženém vysokoškolském 
vzdělání a získaných příslušných titulech, doklady osvědčujícími pedagogickou praxi, 
seznamem vědeckých a odborných prací, přehledem absolvovaných vědeckých, odborných 
stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních, popřípadě dalšími doklady osvědčující splnění 
předpokladů pro jmenování docentem. 

(3) Uchazeč o jmenování docentem dále dokládá splnění numerických požadavků uvedených 
v článku 11.  Splnění těchto požadavků pro habilitační řízení se u uchazeče o habilitační řízení 
předpokládá. Naplnění těchto požadavků pro habilitační řízení uchazečem ve všech 
ukazatelích není podmínkou splnění předpokladů pro jmenování docentem, stejně tak jako 
splnění všech těchto požadavků pro habilitační řízení nemusí být zárukou naplnění 
požadovaných předpokladů pro jmenování docentem.  

(4) Naplnění předpokladů pro jmenování docentem posuzuje habilitační komise a následně 
vědecká rada fakulty, případně univerzity. 

 

Článek 10 

Požadavky na uchazeče o řízení ke jmenování profesorem 

(1) Pro posouzení předpokladů uchazeče o řízení ke jmenování profesorem jsou stanoveny 
požadavky VETUNI na uchazeče pro řízení ke jmenování profesorem.  

(2) Uchazeč o jmenování profesorem musí splňovat následující předpoklady pro jmenování 
profesorem. Musí být významnou osobností v oboru s prokazatelným přínosem v pedagogické 
činnosti při vzdělávání studentů na vysoké škole a prokazatelnými významnými výsledky 
v přednáškové činnosti a v publikaci významných učebních textů pro studenty vysoké školy. 
Musí prokázat schopnosti ve vedení studentů při jejich odborných a vědeckých pracích, 
studenti, jichž je školitelem, představující odbornou a vědeckou školu dokládající osobnost 
uchazeče. V oblasti vědecké a výzkumné činnosti musí prokázat výrazný přínos pro rozvoj 
oboru prokazatelnými výsledky a jejich publikací ve významném počtu v kvalitních vědeckých 
časopisech s odpovídajícím mezinárodním ohlasem, prokázat aktivní působení v rámci 
prezentace dosažených výsledků na mezinárodních vědeckých setkáních a prokázat zkušenosti 
z řešení vědeckých a výzkumných projektů. Musí prokázat aktivní působení v odborné 
a vědecké komunitě v oboru jako uznávaná osobnost mezinárodního dopadu.  Musí se jednat 
o známou a mezinárodně uznávanou osobnost v oblasti vzdělávací, vědecko-výzkumné 
i v praxi prezentující mezinárodní poznatky a zkušenosti. Splnění požadavků pro uchazeče 
o řízení ke jmenování profesorem uchazeč dokládá životopisem, doklady o dosaženém 
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vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, doklady osvědčujícími 
pedagogickou praxi, seznamem vědeckých a odborných prací, přehledem absolvovaných 
vědeckých, odborných stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních, popřípadě dalšími doklady 
osvědčující splnění předpokladů pro jmenování profesorem.  

(3) Uchazeč o jmenování profesorem dále dokládá splnění numerických požadavků uvedených 
v článku 11. Splnění těchto požadavků pro řízení ke jmenování profesorem se u uchazeče 
o jmenovací řízení předpokládá. Naplnění těchto požadavků pro řízení ke jmenování 
profesorem uchazečem ve všech ukazatelích není podmínkou splnění předpokladů 
pro jmenování profesorem, stejně tak jako splnění všech těchto požadavků pro řízení 
ke jmenování profesorem nemusí být zárukou naplnění požadovaných předpokladů 
pro jmenování profesorem. 

(4) Naplnění předpokladů pro jmenování profesorem posuzuje komise pro řízení ke jmenování 
profesorem a následně vědecká rada fakulty a vědecká rada univerzity. 

 

Článek 11 

Numerické požadavky na uchazeče o habilitační řízení a uchazeče o řízení ke jmenování 
profesorem 

Numerické požadavky na uchazeče pro habilitační a profesorská řízení na VETUNI popisují 
v strukturované formě významné aktivity uchazeče o habilitační řízení nebo pro řízení 
ke jmenování profesorem a jejich naplnění uchazečem slouží pro posouzení jeho předpokladů 
pro habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem. Jsou koncipovány jako minimální, 
a předpokládá se, že stanovená hodnota bude uchazečem splněna nebo překročena. Plnění 
numerických požadavků na uchazeče pro habilitační a profesorská řízení uchazečem je jedním 
z podkladů pro vypracování stanoviska habilitační komise nebo stanoviska hodnotící komise 
ke jmenování profesorem a dále jedním z podkladů při rozhodování členů vědecké rady 
v rámci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem. 

 
  

A Požadavky na pedagogickou činnost 
 

habilitační 
řízení 

profesorské 
řízení 

A1 Soustavná pedagogická činnost na VŠ  (počet roků) min. 3 roky min. 5 roků 

A2 Vědecko pedagogická hodnost x x 

Vědecko pedagogická hodnost CSc., Ph.D., DrSc. (ano/ne) ano ano 

Habilitace a získání titulu doc. (ano/ne)  ano 

   

A3 Výukové texty, přednášky, programy (počet celkem)  4 8 

Učebnice a skripta (v tištěné nebo elektronické podobě; 
autor nebo spoluautor)  

2 4 

Multimediální výukové programy (počet)   

Ostatní oponované učební materiály (počet)   

Přednášky na tuzemských univerzitách mimo VETUNI 
případně na Slovensku (počet) 

2  
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Přednášky na zahraničních univerzitách mimo VETUNI a 
mimo Slovensko (počet) 

 2 

   

A4 Vědecká a odborná výchova studentů (počet celkem) 10 20 

Obhájené práce DSP – školitel (počet)  3 

Obhájené práce DSP – školitel specialista (počet) 1  

Školitel (školitel specialista) studentů DSP (počet)   

Obhájené bakalářské, diplomové, rigorózní a atestační 
práce (počet) 

  

Obhájení státnicoví pacienti u klinické části státní zkoušky 
evidovaní v systému univerzitních informací státnic 
(počet*koeficient 0,2) 

  

A5 Přednášková činnost a garantování výuky (počet 
celkem) 

1 2 

Předseda oborové rady (počet)   

Člen oborové rady (počet)   

Garantování studijního programu na univerzitě (počet)   

Garantování studijního předmětu na univerzitě (počet)  1 

Přednášky v předmětu v rozsahu více než 30% přednášek 
daného předmětu na univerzitě (počet předmětů) 

1 1 

 
 

B Požadavky na vědeckou činnost  
 

habilitační 
řízení 

profesorské 
řízení 

B1 Publikační aktivity celkem  
(počet B2+B4+B5+B6+B7) 

50 100 

B2 Původní vědecké práce publikované in extenso ve 
vědeckých časopisech s IF (počet celkem) 

15 30 

B3 Další ukazatele publikační činnosti ve vědeckých 
časopisech 

x x 

Z B2 jako prvý nebo korespondující autor (počet) 5 10 

Z B2 společné publikace se zahraničními pracovišti 
(počet) 

3 5 

Součet IF všech vědeckých prací  15 30 

Citace (SCI) - bez autocitací (počet) 50 100 

H-index 4 8 

B4 Přehledné práce in extenso ve vědeckých časopisech s IF 
(počet celkem) 

  

B5 Původní odborné práce publikované in extenso ve 
vědeckých časopisech bez IF (počet celkem) 

  

B6 Odborné práce publikované in extenso v odborných 
časopisech (počet celkem) 

  

B7 Sympozia a vědecké konference (počet celkem)   

Abstrakta ve sbornících z tuzemských vědeckých 
konferencí (počet) 
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Abstrakta ve sbornících ze zahraničních vědeckých 
konferencí (počet) 

  

Příspěvky na tuzemských vědeckých konferencích 
publikované ve sbornících (počet) 

  

Příspěvky na zahraničních vědeckých konferencích 
publikované ve sbornících (počet) 

  

Abstrakta příspěvků zveřejněných ve sbornících s IF 
(počet)  

  

B8 Vyžádané přednášky na sympoziích a konferencích 
(počet celkem) 

  

Vyžádané přednášky na tuzemských vědeckých 
konferencích (počet) 

  

Vyžádané přednášky na zahraničních vědeckých 
konferencích (počet) 

  

B9 Výzkumné projekty obhájené nebo řešené (počet 
celkem)  

3 7 

Granty, výzkumné záměry, centra obhájené (GAČR, 
TA ČR, AZV ČR, NAZV a jim obdobné) - hlavní řešitel, 
spoluřešitel nebo člen řešitelského týmu (počet) 

 1 

Obhájené projekty Vnitřní tvůrčí agentury univerzity (ITA 
univerzity) – člen řešitelského týmu uvedený v projektu 
s prvoautorskou vědeckou publikací s dedikací na projekt 
ITA (počet) 

  

Obhájené projekty Vnitřní grantové agentury – (IGA 
univerzity) – člen řešitelského týmu uvedený v projektu 
s prvoautorskou vědeckou publikací s dedikací na projekt 
IGA (počet) 

  

Projekty základního, aplikovaného nebo smluvního 
výzkumu s odpovídajícími uznatelnými výsledky (počet) 

  

B10 Další výstupy z vědecké a výzkumné činnosti (počet 
celkem) 

  

Patent (počet)   

Užitný vzor (počet)   

Certifikovaná metodika (počet)   

Vyžádané vědecké přednášky (počet)   

Poradenská činnost (počet)   

 
 

C Požadavky dokládající osobnost uchazeče habilitační 
řízení 

profesorské 
řízení 

C1 Členství ve vědeckých a redakčních radách (počet 
celkem) 

  

Členství ve vědeckých radách (tuzemských, počet)   

Členství ve vědeckých radách (zahraničních, počet)   

Členství v redakčních radách (tuzemských, počet)   
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Členství v redakčních radách (zahraničních, počet)   

C2 Členství v komisích výzkumných agentur a vědeckých 
výborech (počet celkem) 

  

Členství v komisích výzkumných agentur (počet)   

Členství ve vědeckých výborech (počet)   

C3 Členství ve vědeckých společnostech (počet celkem)   

Členství ve vědeckých společnostech (tuzemských, počet)   

Členství ve vědeckých společnostech (zahraničních, 
počet) 

  

C4 Vypracování posudků (počet celkem)   

Lektorské posudky na vědecké články (počet)   

Posudky na habilitační práce (počet)   

Posudky na bakalářské, diplomové, rigorózní a atestační 
práce (počet) 

  

C5 Organizace vědeckých sympozií a konferencí (počet 
celkem) 

  

Člen vědeckého výboru (tuzemských, počet)   

Člen organizačního výboru (tuzemských, počet)   

Člen vědeckého výboru (zahraničních, počet)   

Člen organizačního výboru (zahraničních, počet)   

C6 Ocenění za pedag. a vědecko výzkumnou činnost (počet 
celkem) 

  

Pedagogická ocenění (počet)   

Vědecká ocenění (počet)   

Ostatní ocenění (počet)   

C7 Spolupráce s praxí (počet smluv)   

 
 

Článek 12 

Závěrečná ustanovení 

(1) Touto směrnicí se zrušuje Směrnice rektora ZS 11/2018 ze dne 18. 6. 2018, 
č. j. 9110/20/358. 

(2) Gestorem této směrnice je prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy. 

(3) Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vydání.  
 
 
 
 
 

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r. 
rektor 

 


