Zásady postupu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na
Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové
Schváleno na zasedání Vědecké rady FaF UK dne 13. 12. 2011.
Tento materiál popisuje základní procesy a postupy habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Vychází z platných předpisů – především
zákona 111/1998 Sb. (zákon o vysokých školách), Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem UK v Praze a Jednacího řádu Vědecké rady FaF UK.
I.

Habilitační řízení

1. Žádost o zahájení habilitačního řízení podává uchazeč spolu s požadovanými podklady
prostřednictvím vědeckého oddělení děkanovi fakulty. Následuje kontrola předložených materiálů,
zejména splnění základních požadavků na předchozí pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost a
formálních náležitostí předložených materiálů. Uchazeč je případně vyzván k doplnění nebo dodání
chybějících podkladů a to ve lhůtě tří měsíců.
2. Děkan nebo pověřený proděkan připraví do jednoho měsíce ode dne podání návrhu uchazeče (popř.
ode dne, kdy uchazeč na písemnou výzvu děkana návrh doplnil či odstranil jeho nedostatky) návrh na
složení habilitační komise. Habilitační komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších
významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Složení habilitační
komise je navrhováno i s určením předsedy komise, kterým musí být profesor; je-li to možné, je
navrhován profesor z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Alespoň tři členové habilitační
komise nesmí být zaměstnanci Univerzity Karlovy a zároveň ani právnické osoby, jejímž
zaměstnancem je uchazeč. Návrh na zahájení řízení a složení habilitační komise je poté zařazen na
nejbližší možné zasedání Vědecké rady fakulty, přičemž program Vědecké rady je obvykle schvalován
Kolegiem děkana dva až tři týdny před termínem zasedání. Na tomto zasedání Vědecká rada také určí
téma habilitační přednášky, které by mělo zasadit náplň habilitační práce kandidáta do širších
souvislostí a prokázat rozhled kandidáta v daném vědním oboru. Při určení tématu habilitační
přednášky může vědecká rada přihlédnout k návrhům, které předložil uchazeč. Vědecká rada dále
pověří nejméně tři své členy zpracováním písemného posouzení přednášky.
3. Po schválení habilitační komise VR FaF UK obdrží členové komise jmenování a podklady pro
posouzení kandidáta. Předseda komise dále obdrží předpisy vztahující se k danému řízení a
v elektronické podobě osnovu stanoviska komise.
4. Habilitační komise do jednoho měsíce od obdržení podkladů rozhodne o třech oponentech habilitační
práce, kterými by neměli být spoluautoři původních prací uchazeče. Alespoň dva oponenti nesmí být
zaměstnanci Univerzity Karlovy a zároveň ani právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč.
Uchazeč může sdělit habilitační komisi jména osob, které, kdyby byly určeny k vypracování
oponentských posudků, bude považovat za podjaté. Na pokyn předsedy habilitační komise jsou
vybraní oponenti vědeckým oddělením obesláni s žádostí o vypracování posudku. Do jednoho měsíce
po získání všech oponentských posudků svolává předseda zasedání habilitační komise, kde se členové
dohodnou na stanovisku na kandidáta. Habilitační komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni
alespoň čtyři její členové. Usnesení habilitační komise je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři
členové habilitační komise.

5. Dospěje-li komise k zápornému stanovisku, informuje o tom předseda Habilitační komise děkana
fakulty a na nejbližším zasedání i Vědeckou radu, která rozhodne o dalším postupu. Je-li stanovisko
komise kladné, je na program nejbližšího vhodného zasedání VR FaF UK zařazena habilitační
přednáška uchazeče a hlasování o návrhu na jmenování. Počet habilitačních a/nebo jmenovacích
přednášek na jednom zasedání VR FaF UK by neměl být větší než tři. Pro zařazení habilitační
přednášky na jednání vědecké rady je nezbytná přítomnost alespoň jednoho oponenta habilitační
práce. V případě, že alespoň jeden posudek habilitační práce je záporný, je nezbytná přítomnost
alespoň dvou oponentů.
6. Na veřejném zasedání VR FaF UK předseda (případně jím pověřený člen) habilitační komise krátce
představí uchazeče, který poté vystoupí před členy Vědecké rady, členy habilitační komise, oponenty
a širokou odbornou veřejností.
7. Délka trvání vystoupení je zpravidla 45 minut. Přednáška má mít obecný úvod s uvedením do
problematiky pro širší spektrum posluchačů z různých oborů, pojednání o vlastních výsledcích
s uvedením, jakým způsobem vlastní poznatky uchazeče přispěly k poznání v daném oboru. V závěru
by měl uchazeč představit své další badatelské a pedagogické směřování. Vystoupení kandidáta
zahrnuje i cca 15-20 minutové pojednání o obsahu habilitační práce a získaných výsledcích, které je
vhodné dokumentovat odkazy na publikace, v nichž byly výsledky zveřejněny. Po vystoupení
kandidáta přečtou oponenti habilitační práce své posudky a kandidát odpoví na položené dotazy a
vyjádří se k vzneseným připomínkám. Následuje diskuse, kdy uchazeč odpovídá na dotazy široké
odborné veřejnosti, týkající se jeho habilitační práce i širších souvislostí v rámci daného vědního
oboru.
8. Na neveřejném zasedání VR FaF UK, ke kterému jsou přizváni i oponenti a členové habilitační komise,
předseda (případně jím pověřený člen) habilitační komise přednese stanovisko komise a pověření
členové VR FaF UK posouzení přednášky. Následuje diskuse a tajné hlasování. O návrhu na jmenování
docentem lze hlasovat, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů vědecké rady fakulty. V případě, že
návrh na jmenování docentem získal souhlas nadpoloviční většiny ze všech členů vědecké rady
fakulty, postoupí jej děkan bez průtahů se všemi materiály k rozhodnutí rektorovi. Nezíská-li návrh na
jmenování docentem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.

II.

Řízení ke jmenování profesorem

9. Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem podává uchazeč spolu s požadovanými podklady
prostřednictvím vědeckého oddělení děkanovi fakulty. Následuje kontrola předložených materiálů,
zejména splnění základních požadavků na předchozí pedagogickou a vědecko-výzkumnou činnost a
formálních náležitostí předložených materiálů. Uchazeč je případně vyzván k doplnění nebo dodání
chybějících podkladů a to ve lhůtě tří měsíců.
10. Děkan nebo pověřený proděkan připraví do jednoho měsíce ode dne podání návrhu uchazeče (popř.
ode dne, kdy uchazeč na písemnou výzvu děkana návrh doplnil či odstranil jeho nedostatky) návrh na
složení hodnotící (jmenovací) komise. Hodnotící komise je pětičlenná, skládá se převážně z řad
profesorů, případně docentů a dalších významných představitelů uchazečem uvedeného oboru nebo

oboru příbuzného. Složení hodnotící komise je navrhováno i s určením předsedy komise, kterým musí
být profesor; je-li to možné, je navrhován profesor z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.
Alespoň tři členové hodnotící komise nesmí být zaměstnanci Univerzity Karlovy a zároveň ani
právnické osoby, jejímž zaměstnancem je uchazeč. Návrh na zahájení řízení a složení hodnotící
komise je poté zařazen na nejbližší možné zasedání Vědecké rady fakulty, přičemž program Vědecké
rady je obvykle schvalován Kolegiem děkana dva až tři týdny před termínem zasedání. Na tomto
zasedání Vědecká rada také vezme na vědomí téma jmenovací přednášky a pověří nejméně tři své
členy zpracováním písemného posouzení přednášky.
11.Po schválení hodnotící komise Vědeckou radou fakulty obdrží členové komise jmenování a podklady
pro posouzení kandidáta. Předseda komise dále obdrží předpisy vztahující se k danému řízení a
v elektronické podobě osnovu stanoviska komise.
12.Předseda komise do jednoho měsíce od obdržení podkladů svolává zasedání hodnotící komise, kde se
členové dohodnou na stanovisku na kandidáta. 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. Dospěje-li hodnotící komise k zápornému stanovisku, informuje o tom předseda
komise děkana fakulty a na nejbližším zasedání i Vědeckou radu, která rozhodne o dalším postupu.
Je-li stanovisko hodnotící komise kladné, je na program nejbližšího vhodného zasedání VR FaF UK
zařazena přednáška uchazeče a hlasování o návrhu na jmenování. Počet habilitačních a/nebo
jmenovacích přednášek na jednom zasedání VR FaF UK by neměl být větší než tři.
13. Na veřejném zasedání VR FaF UK předseda (případně jím pověřený člen) hodnotící komise krátce
představí uchazeče, který poté vystoupí se svou přednáškou před členy Vědecké rady, členy hodnotící
komise a širokou odbornou veřejností.
14.V přednášce musí kandidát řízení ke jmenování profesorem předložit koncepci vědecké práce a výuky
v daném oboru (§ 4, odst. 6 zákona 111/1998 Sb.). Vystoupení dává informace o schopnosti uchazeče
oslovit širší odbornou veřejnost a ukázat jeho vědeckou a pedagogickou práci v souvislostech. Délka
trvání vystoupení je zpravidla 45 minut. Přednáška má mít obecný úvod s uvedením do problematiky
pro širší spektrum posluchačů z různých oborů, vhodné je i srozumitelné pojednání o vlastních
výsledcích výzkumu s uvedením, jakým způsobem vlastní poznatky uchazeče a jeho studentů (jeho
„vědecké školy“) přispěly k poznání v daném oboru, zdůraznit širší význam získaných výsledků a
zmínit své další badatelské i pedagogické směřování, včetně aktivit na poli získávání prostředků na
výzkumnou a pedagogickou činnost. Následuje diskuse, kdy uchazeč odpovídá na dotazy široké
odborné veřejnosti, týkající se jeho profesorské přednášky v širších souvislostech daného vědního
oboru.
15.Na neveřejném zasedání VR FaF UK, ke kterému jsou přizváni i členové hodnotící komise, předseda
(případně jím pověřený člen) hodnotící komise přednese stanovisko a pověření členové VR FaF UK
posouzení přednášky. Následuje diskuse a tajné hlasování. 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,
postoupí jej děkan bez průtahů se všemi materiály k dalšímu řízení rektorovi. Nezíská-li návrh na
jmenování profesorem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.

