Směrnice Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity č. 4/2019
Požadavky a kritéria vědecké a pedagogické kvalifikace v rámci habilitačních
řízení a řízení ke jmenování profesorem na ESF

Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách) a čl. V. odst. 2.1.1 písm. v) Organizačního řádu
Ekonomicko-správní fakulty MU (dále jen „ESF“) vydávám tuto směrnici.

Článek 1
Předmět úpravy
1. Tato směrnice stanovuje požadavky a kritéria vědecké a pedagogické kvalifikace, kterými
se v rámci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem na ESF řídí členové
habilitačních komisí, hodnoticích komisí a Vědecká rada ESF MU.
2. Stanovením minimálních požadavků na některá kritéria pro posouzení vědecké nebo
pedagogické kvalifikace jsou potenciální uchazeči informováni o očekávaném minimálním
standardu v habilitačních a jmenovacích řízeních a o kritériích, která budou v těchto
řízeních posuzována.
3. Průběh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na ESF se řídí § 71 až 74
zákona č. 111/1998 Sb. a směrnicí Masarykovy univerzity č. 7/2017 Habilitační řízení
a řízení ke jmenování profesorem.
Článek 2
Skutečnosti posuzované v rámci řízení a postup komise
1. V habilitačním řízení se ověřuje vědecká a pedagogická kvalifikace uchazeče. Vědecká
kvalifikace se ověřuje zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a na základě
dalších vědeckých a odborných prací, ohlasů na ně, zapojení v projektové činnosti a
dalších ukazatelů osvědčujících vědeckou činnost. Pedagogická kvalifikace uchazeče se
ověřuje na základě hodnocení přednášky pro odbornou veřejnost, habilitační přednášky
a předcházející pedagogické praxe. Příslušné doklady o dosavadní vědecké činnosti
a předcházející pedagogické praxi jsou obsaženy v přílohách návrhu na zahájení řízení,
zpracovaných v souladu se směrnicí Masarykovy univerzity č. 7/2017 Habilitační řízení
a řízení ke jmenování profesorem.
2. V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje vědecká a pedagogická kvalifikace
uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou osobností ve svém oboru a podílí se
na jeho rozvoji. Od uchazeče se požaduje vědecko-pedagogická praxe na plný pracovní
úvazek (nebo v adekvátní jiné formě) v minimálním rozsahu pěti let, z toho alespoň dva
roky v hodnosti docenta. Při posuzování kvalifikace se vychází zejména z publikovaných
vědeckých a odborných prací, ohlasů na ně, řešitelství vědecko-výzkumných projektů,
absolvovaných vědeckých stáží, z hodnocení přednášky pro odbornou veřejnost

a přednášky na veřejném zasedání vědecké rady a dalších ukazatelů osvědčujících
vědeckou činnost a předcházející pedagogickou praxi. Uznání ve vědecké komunitě se
hodnotí na základě doporučujících stanovisek, členství v odborných grémiích a radách
a vyžádaných přednášek na vědeckých konferencích. Příslušné doklady o dosavadní
vědecké činnosti a předcházející pedagogické praxi jsou obsaženy v přílohách návrhu
na zahájení řízení, zpracovaných v souladu se směrnicí Masarykovy univerzity č. 7/2017
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.
3. Jako součást návrhu na zahájení habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování
profesorem předkládá uchazeč na ESF povinně odbornou charakteristiku vědecké činnosti
a dosažených výsledků (viz směrnice Masarykovy univerzity č. 7/2017 Habilitační řízení
a řízení ke jmenování profesorem, čl. 5, odst. 2, písm. b) a čl. 13, odst. 2, písm. c).
Doporučená struktura odborné charakteristiky je přílohou č. 1 této směrnice.
4. Habilitační nebo hodnoticí komise komplexně posuzuje odborný a osobnostní profil
uchazeče a předkládá vědecké radě fakulty jasně zdůvodněný návrh. Komise objasní
důvody, které ji vedly k jejímu rozhodnutí, a to zejména v případě, že uchazeč nesplňuje
některý z minimálních požadavků na kritéria posouzení vědecké nebo pedagogické
kvalifikace. Nenaplnění některé z položek může být například kompenzováno excelencí
v jiných posuzovaných oblastech. Naopak splnění všech uvedených orientačních
minimálních požadavků na kritéria nemusí automaticky implikovat kladné stanovisko
komise.

Článek 3
Kritéria pro posouzení vědecké kvalifikace
1. V rámci habilitačního řízení se od uchazeče požaduje zapojení do vědecko-výzkumné
činnosti, publikace v prestižních odborných periodicích významných z hlediska oboru
řízení a v odborných monografiích. V rámci publikačního portfolia uchazeče se očekává
spoluautorství alespoň jednoho článku v časopise v kvartilu vyšším než 4 dle AIS (WOS).
Dále se předpokládá zapojení do řešení výzkumných projektů.
2. Při řízení ke jmenování profesorem se od uchazeče požaduje vedení vědecko-výzkumné
činnosti, publikace zásadních vědeckých výsledků ve špičkových vědeckých časopisech
prestižních z hlediska oboru řízení a v odborných monografiích. V rámci publikačního
portfolia uchazeče se požaduje spoluautorství alespoň jednoho článku v časopise v
kvartilu vyšším než 4 dle AIS (WOS), přičemž preferovány jsou časopisy v kvartilech 1 a 2
dle AIS (WOS). Dále se předpokládá řešitelství výzkumných projektů, přičemž jsou velmi
pozitivně hodnoceny mezinárodní projekty financované ze zahraničí. Oceňováno je také
zapojení ve smluvním výzkumu a aplikované výsledky (zejména vzniklé z projektů TA
ČR).
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Minimální požadavky na uchazeče*:

Publikace
odborných
článků
v časopisech
zařazených v mezinárodní databázi WOS1
Publikace
odborných
článků
v časopisech
zařazených v mezinárodní databázi SCOPUS1
Publikace odborné monografie nebo kapitol
v monografiích (celkově alespoň 100 stran textu)2
Zapojení do řešení projektu vědeckého charakteru
s externím financováním (uchazeč je člen týmu)
Získání projektu vědeckého charakteru s externím
financováním (uchazeč je řešitel/spoluřešitel)
Zapojení
do
mezinárodního
projektu
se
zahraničním financováním (uchazeč je člen týmu)

Habilitační
řízení

Řízení ke jmenování
profesorem

celkový podíl

celkový podíl

1

2

celkový podíl

celkový podíl

1

2

1

2

2

4
1
1

Smluvní výzkum/aplikované výsledky

1

Článek 4
Kritéria pro posouzení pedagogické kvalifikace
1. V rámci habilitačního řízení se od uchazeče požaduje zapojení v pravidelné
vysokoškolské výuce, vedení bakalářských a diplomových prací. Dále se předpokládá
příprava učebních materiálů. Uchazeč má splňovat předpoklady pro pozici přednášejícího,
optimálně
v předmětech profilujících studijní program úzce související s oborem řízení.
2. Při řízení ke jmenování profesorem se od uchazeče požaduje zapojení v pravidelné
vysokoškolské výuce. Dále se očekává zkušenost se zajišťováním přednášek klíčových
předmětů profilujících studijní programy, aktivní podíl na nastavování této profilace
a garantování předmětů a programů. Pedagogická kvalifikace uchazeče je dále podpořena
úspěšným vedením řady závěrečných prací a podílem na výchově pregraduálních
i postgraduálních studentů.
Minimální požadavky na uchazeče:

Vysokoškolská pedagogická praxe v oboru řízení
– počet semestrů pravidelné výuky3

Habilitační
řízení

Řízení ke jmenování
profesorem

6

10

*V případě článků v časopisech jsou minimální požadavky uvedeny v hodnotě součtu jednotlivých autorských
podílů, přičemž autorský podíl v rámci jednoho článku se dělí rovným dílem; u ostatních kategorií jsou požadavky
nastaveny v počtech. Preferovány jsou publikace v oboru 5.2 Economics and Business dle FORD.
1
Do celkového podílu na článcích se nepočítají články v odborném časopise, který má afiliaci k pracovišti
uchazeče, kde měl v době vzniku článku aktivní studium či pracovní poměr; nebo v časopise, v jehož redakční
radě v době vydání článku byl uchazeč členem. U uchazeče o titul docent se předpokládá alespoň 1 článek
v časopise vydávaném mimo ČR, SR a země CEE, u uchazeče o titul profesor se předpokládají alespoň 2 články
v časopisech vydávaných mimo ČR, SR a země CEE. Přípustná je vzájemná kompenzace časopiseckých publikací
ve
WOS
a
ve SCOPUS, přičemž publikace zařazená v obou databázích se počítá pouze jednou.
2
Přípustná je kompenzace několika prestižními časopiseckými publikacemi zařazenými ve WOS nebo SCOPUS.
3
Za jeden semestr pravidelné výuky lze považovat běh 12-14 přednášek nebo cvičení. U uchazeče o řízení
ke jmenování profesorem je požadováno, aby alespoň 4 semestry působil v hodnosti docenta.
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Počet odučených přednášek/seminářů/cvičení
z uvedeného počtu semestrů výuky
Počet úspěšně ukončených závěrečných prací
studentů bakalářského/ magisterského studia
Počet úspěšně ukončených studií studentů
doktorského studia
Učebnice a učební texty, včetně elektronických
materiálů

12

20

20

40
2

1

1

Článek 5
Kritéria pro posouzení uznání vědeckou komunitou
1. V rámci habilitačního řízení se od uchazeče očekávají ohlasy na jeho vědecko-výzkumné
publikace z řad vědecké komunity daného vědního oboru. Předpokládá se absolvování
zahraniční vědecké a odborné stáže a členství v odborných grémiích, radách či komisích.
2. Při řízení ke jmenování profesorem se od uchazeče požadují ohlasy na jeho vědeckovýzkumné publikace z řad mezinárodní vědecké komunity. Předpokládá se spolupráce
s jinými špičkovými pracovišti daného oboru, absolvování zahraniční vědecké a odborné
stáže. Dále se předpokládá členství v odborných grémiích, vědeckých radách, oborových
radách či komisích grantových agentur. Jako doklad významu uchazeče a jeho uznání
vědeckou osobností v oboru jsou považovány také vyžádané přednášky na vědeckých
konferencích a prestižních odborných grémiích.
Minimální požadavky na uchazeče:
Habilitační
řízení
Počet citací na odborné články, monografie a
články ve sbornících v mezinárodních databázích
(WOS, SCOPUS)4
Počet absolvovaných zahraničních vědeckých a
odborných stáží5
Členství v odborných grémiích, vědeckých
radách, oborových radách, komisích grantových
agentur
Vyžádané přednášky na vědeckých konferencích
a prestižních odborných grémiích

Řízení ke jmenování
profesorem

3
1
1

6
2
5
2

Článek 6
Kritéria na habilitační práci předkládanou formou souboru uveřejněných vědeckých
prací doplněného komentářem
1. Uveřejněnými vědeckými pracemi se rozumí:
 původní vědecké články publikované v recenzovaných časopisech,
4

Do počtu ohlasů se nepočítají citace pracovníků se stejnou afiliací, jakou má nebo měl v době vzniku publikace
uchazeč, ani citace spoluautorů publikací uchazeče. Citace vyskytující se zároveň ve více
mezinárodních databázích se počítají pouze jednou.
5
U uchazeče o habilitaci se předpokládá absolvování alespoň jedné zahraniční stáže v minimální délce 1 měsíc,
u uchazeče o řízení ke jmenování profesorem je předpoklad alespoň jedné zahraniční stáže delší než 1 měsíc.
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kapitoly v knižně
distribuční sítě.

vydaných

monografiích

distribuovaných

prostřednictvím

2. Habilitační práce podaná formou souboru uveřejněných vědeckých prací doplněného
komentářem musí zahrnovat minimálně pět původních vědeckých článků publikovaných
v recenzovaných časopisech, přičemž:
a.
b.

většina článků předloženého souboru musí mít samostatné autorství,
u zbývajících článků musí být autorský podíl alespoň 50 %),
minimálně jeden článek zahrnutý do předloženého souboru prací musí být
publikován v časopise v kvartilu vyšším než 4 dle AIS (WOS).

3. Soubor článků musí být opatřen sjednocujícím komentářem v minimálním rozsahu 30
stran. Komentář musí obsahovat charakteristiku:
 ucelené koncepce předkládaného souboru prací,
 současného stavu výzkumu v dané oblasti (v mezinárodním měřítku),
 teoretických východisek a výzkumné metodologie,
 shrnutí získaných poznatků a konkrétní specifikaci celkového vědeckého přínosu
publikovaných článků; v případě článků, které byly připraveny ve spoluautorství,
musí uchazeč dále specifikovat rovněž svůj vlastní přínos,
 specifikaci limitů publikovaného výzkumu a žádoucího směru dalšího výzkumu.
Článek 7
Závěrečná ustanovení
1. Touto směrnicí se ruší Směrnice ESF MU č. 6/2018 Metodika posuzování vědecké a
pedagogické kvalifikace v rámci habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem.
2. Výkladem jednotlivých ustanovení této směrnice pověřuji proděkana pro vědu, výzkum,
kvalitu a kvalifikace.
3. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti k 1. 1. 2020. Na habilitační řízení a řízení
ke jmenování profesorem zahájená před dnem nabytí účinnosti se tato směrnice
nevztahuje.

V Brně dne 2. května 2019
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc. v.r.
děkan
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Příloha č. 1

ODBORNÁ CHARAKTERISTIKA VĚDECKÉ ČINNOSTI
A DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ6

V jednotlivých odstavcích odborné charakteristiky je doporučeno rozvést:








6

Zaměření vědecké činnosti uchazeče, hlavní oblasti výzkumu a odborného zájmu
Charakteristika dosažených výsledků, významné výzkumné počiny (včetně projektů)
a prestižní výsledky (hlavně publikační), v čem kandidát posunul vývoj ve zkoumané
oblasti dál
Pedagogická praxe uchazeče, zaměření přednáškové činnosti
Vědecká spolupráce s jinými pracovišti, mezinárodní spolupráce a zahraniční stáže
Členství ve vědeckých komunitách a dalších význačných organizacích
Přesah výzkumu do praxe: aplikované výsledky, smluvní výzkum

Definice dle Směrnice MU č. 7/2017 (dle čl. 5 odst. 1 b) a čl. 13 odst. 2 c): Odbornou charakteristikou se
rozumí stručný popis výzkumné problematiky, jíž se uchazeč zabýval a zabývá, stav jejího řešení
v mezinárodním kontextu a výstižný popis hlavních výsledků uchazeče, jimiž k jejímu řešení přispěl.
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