Zahájení habilitačního řízení
Návrh na zahájení řízení předkládá uchazeč spolu se všemi potřebnými doklady a habilitační prací
děkanovi FJFI. Pokud děkan shledá návrh (spolu se všemi předloženými materiály) za vyhovující,
zahájí se na fakultě habilitační řízení. FJFI zveřejní zahájení řízení na své úřední desce, odbor rozvoje
RČVUT na Úřední desce ČVUT a rektor zašle oznámení o zahájení řízení na MŠMT.
Uchazeč o habilitační řízení předkládá děkanovi FJFI prostřednictvím oddělení pro vědeckou a
výzkumnou činnost následující materiály v uvedených počtech:
• žádost o zahájení habilitačního řízení obsahující jméno uchazeče, zvolený obor habilitace, v němž je
FJFI oprávněna konat habilitační řízení a návrh jednoho tématu habilitační přednášky (1x),
• habilitační práci (5x v tištěné podobě v pevné vazbě, 1x elektronicky na CD/DVD v podobě vhodné
ke zveřejnění dle VŠ zákona 111/1998 Sb., tj. s možným vynecháním jinde publikovaných částí
chráněných licencí),
• životopis (6x) - podepsaný uchazečem,
• kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných titulech (6x), z toho 1x ověřené
kopie, pokud doklady nebyly vydány ČVUT, • přehled pedagogické praxe, potvrzený vedoucím
katedry (ústavu) a podepsaný uchazečem (6x),
• seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých prací v členění odpovídajícím tabulce
kvantifikovaných kritérií ČVUT podepsaný uchazečem (6x), • přehled absolvovaných vědeckých,
odborných nebo uměleckých stáží, jak tuzemských, tak i zahraničních, podepsaný uchazečem (6x),
• výsledky při výchově vědeckých pracovníků a vedení tvůrčích kolektivů, podepsané uchazečem (6x)
• vyjádření vedoucího katedry (ústavu) o perspektivách činnosti uchazeče na pracovišti ČVUT v
oblasti pedagogické a vědeckovýzkumné potvrzené děkanem fakulty nebo ředitelem
vysokoškolského ústavu. V případě řízení realizovaného pro jinou vysokou školu, která nemá
akreditaci pro příslušný obor, poskytuje vyjádření o patřičné perspektivě uchazeče škola, na níž je
uchazeč v pracovním poměru (6x)
• podklady pro zpracování tabulky kvantifikovaných kritérií ČVUT (6x),
• nejvýznamnější prestižní publikace (6x).
Při přípravě habilitační práce je doporučeno se v přiměřené míře řídit Příkazem děkana č. 2/2014 o
formálních požadavcích na dizertační práce.

