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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. 
listopadu 2017 pod čj. MSMT-31098/2017 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování 
profesorem na Univerzitě Hradec Králové.  

 
……………………………………………………….. 
                        Karolína Gondková, v.r. 
            ředitelka odboru vysokých škol  

 

 

 
ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ 

PROFESOREM NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Univerzitě 

Hradec Králové (dále jen „UHK“) je podle § 17 odst. 1 písm. k)  zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), 
ve spojení s čl. 17 odst. 1 Statutu UHK, vnitřním předpisem UHK a doplňuje 
pravidla habilitačního řízení a pravidla pro řízení ke jmenování profesorem na 
UHK stanovené zákonem.  

 
Článek 2 

Společná ustanovení 
 
1. Seznam oborů pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem podle 

fakult, které mají akreditaci pro uvedené obory habilitace a jmenování, je 
uveřejněn ve veřejné části internetových stránek UHK. 

2. Detaily spolupráce mezi univerzitními a fakultními útvary v procesu 
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem jsou specifikovány 
metodickým pokynem prorektora pro tvůrčí činnost. 

3. Údaje o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 
a následně termíny veřejného zasedání vědecké rady fakulty či Vědecké rady 
UHK zveřejní v souladu s § 75 zákona příslušná fakulta ve veřejné části 
internetových stránek UHK; neprodleně rovněž zveřejní údaje o ukončení 
řízení. 
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Článek 3 

Habilitační řízení 
 

1. Habilitační řízení je zahájeno podáním návrhu uchazeče děkanovi fakulty, 
které byla udělena akreditace pro uchazečem uvedený obor habilitace.  

2. Průběh habilitačního řízení zajišťuje fakulta v souladu s § 72 zákona tímto 
řádem, jednacím řádem vědecké rady fakulty a Vědecké rady UHK a dalšími 
vnitřními normami fakult. 

3. Posouzení vědecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti uchazeče provede 
fakulta, která má akreditaci pro uvedené obory habilitace, v souladu se svými 
kritérii pro habilitační řízení.  

4. Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce se koná na veřejném 
zasedání vědecké rady fakulty.   

5. Návrh na jmenování docentem, pokud získal většinu hlasů všech členů 
vědecké rady fakulty, zasílá rektorovi děkan. Detaily návrhu na jmenování 
docentem a požadované materiály upravuje příslušný metodický pokyn. 

6. Nesouhlasí-li rektor s návrhem na jmenování docentem, předloží jej v souladu 
s § 72 odst. 11 zákona se svým odůvodněním k projednání Vědecké radě UHK. 

7. V případě, že návrh na jmenování docentem nezíská v tajném hlasování 
většinu hlasů členů Vědecké rady UHK, je řízení zastaveno a rektor tuto 
skutečnost písemně oznámí společně s usnesením Vědecké rady UHK a svým 
odůvodněním děkanovi, který zajistí administrativní záležitosti spojené 
se zastavením habilitačního řízení v souladu s § 72 odst. 12 zákona. 
V opačném případě rektor docenta jmenuje. 

8. Jmenování docentem pro určitý obor na základě úspěšného habilitačního 
řízení sdělí písemně uchazeči a děkanovi rektor s uvedením dne, ke kterému 
byl uchazeč docentem jmenován.  

9. Slavnostní předání docentského diplomu uskuteční fakulta při vhodné 
příležitosti. 

 
Článek 4 

Zveřejňování habilitačních prací 
 

1. Jeden výtisk habilitační práce úspěšného uchazeče předá fakulta archivu UHK, 
který zajistí v souladu s § 75 odst. 4 zákona jeho zveřejnění, a to způsobem 
stanoveným interními dokumenty UHK. 

2. V případě, že autor poskytne habilitační práci také v elektronické podobě, 
bude text habilitační práce dostupný ve studovně archivu též v elektronické 
formě. 
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Článek 5  
Řízení ke jmenování profesorem 

 

1. Řízení ke jmenování profesorem je zahájeno podáním návrhu uchazeče 
podpořeného 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 UHK.  

2. Průběh řízení ke jmenování profesorem zajišťuje fakulta v souladu s § 74 
zákona tímto řádem, jednacím řádem vědecké rady fakulty a Vědecké rady 
UHK a dalších vnitřních norem fakulty. 

3. Kritéria pro posouzení vědecké kvalifikace a pedagogické způsobilosti 
uchazeče stanoví fakulta, která má akreditaci pro uvedené obory řízení ke 
jmenování profesorem.  

4. Návrh vědecké rady fakulty na pokračování řízení ke jmenování profesorem na 
UHK na základě úspěšného předchozího vystoupení před vědeckou radou 
fakulty a kladném tajném hlasování vědecké rady fakulty o návrhu zasílá 
k projednání ve Vědecké radě UHK rektorovi děkan. 

5. Detaily návrhu a požadované doprovodné materiály a podrobnosti řízení ke 
jmenování profesorem na UHK upravuje metodický pokyn. 

6. Působí-li uchazeč na jiné vysoké škole, může si rektor vyžádat k návrhu na 
jmenování profesorem písemné stanovisko rektora této vysoké školy. 

7. Uchazeč se představí Vědecké radě UHK v osobní prezentaci a seznámí 
Vědeckou radu UHK:  
a) s koncepcí své vědecké nebo umělecké práce a výuky v daném oboru,  
b) se svým přínosem k vědeckému poznání v oboru řízení ke jmenování 

profesorem a dalšími záměry svého působení v rámci tohoto oboru,  
c) se svým pedagogickým působením na UHK, respektive jiných vysokých 

školách,  
d) se svými nejvýznamnějšími publikačními aktivitami.  

8. Vědecká rada UHK posuzuje návrh na jmenování profesorem v rozpravě 
a následně tajně hlasuje o jeho předložení ministrovi školství, mládeže 
a tělovýchovy (dále jen „ministr“).  

9. V případě, že návrh na jmenování profesorem Vědecká rada UHK nedoporučí 
k předložení ministrovi, protože nezískal většinu hlasů všech členů Vědecké 
rady UHK, řízení je zastaveno a rektor tuto skutečnost písemně oznámí 
společně s usnesením Vědecké rady UHK a svým odůvodněním uchazeči 
a děkanovi příslušné fakulty.  

10. Návrh Vědecké rady UHK na jmenování profesorem zasílá ministrovi rektor. 
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Článek 6 
Ostatní ustanovení  

 
1. Na habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se nevztahuje zákon 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat námitky děkanovi 

písemnou formou do třiceti dnů ode dne, kdy došlo k ukončení řízení. 
Nevyhoví-li děkan námitkám, předá je k rozhodnutí rektorovi, jehož 
rozhodnutí je konečné. Rozhodnutí děkana nebo rektora musí být 
odůvodněno. 

3. Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem může uchazeč podat 
písemnou formou do třiceti dnů ode dne, kdy došlo k ukončení řízení, 
námitky, o nichž rozhoduje rektor a jehož rozhodnutí je konečné.  

4. UHK může stanovit poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením 
a s řízením ke jmenování profesorem, a to v souladu s § 72 odst. 16 zákona a § 
74 odst. 10 zákona. Výši poplatku je UHK povinna zveřejnit ve veřejné části 
internetových stránek UHK.  

 
Článek 7 

Závěrečná ustanovení  
 

1. Zrušuje se rektorský výnos č. 12/2012 ze dne 9. července 2012. 
2. Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým 

senátem UHK dne 25. října 2017. 
3. Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
4. Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

po dni, kdy nabyl platnosti. 
 
 
 
 
 

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., v.r.   
                    rektor 


