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KONKRETIZACE POSTUPŮ PŘI HABILITAČNÍM ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ 

KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM NA VYSOKÉ ŠKOLE 

EKONOMICKÉ V PRAZE 

 

 Zveřejňování informací 

1. Fakulta zveřejňuje datum, čas, místo a program jednání vědecké rady, na kterém se 

habilitační nebo profesorské jmenovací řízení koná, ve veřejné části svých 

internetových stránek, a to nejpozději 7 dní před konáním veřejného zasedání vědecké 

rady. Je doporučeno zveřejňovat tyto údaje spolu s odesláním pozvánek členům 

vědecké rady fakulty. V rámci sjednocení přístupu k informacím na VŠE mají být údaje 

zveřejňovány na fakultní internetové stránce „Vědecká rada“ v sekci „Věda a výzkum“.  

2. V souladu s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké 

škole ekonomické v Praze (dále jen „Řád“) habilitační práce, odevzdaná uchazečem 

k obhajobě, musí být nejméně pět pracovních dnů před konáním obhajoby zveřejněna 

k nahlížení veřejnosti na fakultě. Informace o místě k nahlížení musí být rovněž uvedena 

na internetové stránce „Vědecká rada“. Není-li místo k nahlížení určeno trvale, musí být 

uvedeno v programu zasedání, na kterém se příslušné habilitační řízení koná. 

 

Habilitační řízení 

1. Dnem zahájení habilitačního řízení je v souladu s čl. 2 odst. 2 Řádu den doručení návrhu 

uchazeče na zahájení habilitačního řízení děkanovi. Jiný způsob zahájení habilitačního 

řízení Řád ani zákon 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“), 

neuvádějí. 

 

2. Složení habilitační komise musí být v souladu s § 72 odst. 5 zákona. Z tohoto důvodu 

při schvalování habilitační komise na vědecké radě fakulty v návrhu na složení komise, 

předloženém členům vědecké rady k projednání, musí být vždy uváděn název habilitační 

práce uchazeče a obory, ve kterých navrhovaný předseda a členové habilitační komise 

mají docentský či profesorský titul.  

 

3. Návrh tři témat habilitační přednášky k přednesení na veřejném zasedání vědecké rady 

fakulty, na kterém bude projednáván návrh na jmenování uchazeče docentem, předkládá 

uchazeč habilitační komisi. Habilitační komise pak téma doporučí výběrem z tohoto 

návrhu.  

4. Tezi, případně prezentaci habilitační přednášky v písemné podobě obdrží členové 

vědecké rady fakulty nejpozději při projednávání návrhu na jmenování uchazeče 

docentem na příslušném zasedání vědecké rady. 



Řízení ke jmenování profesorem 

1. Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje v souladu s čl. 9 odst. 1 Řádu. Datum 

zahájení řízení je určeno tím, zda uchazeč předložil děkanovi návrh na zahájení spolu se 

všemi potřebnými přílohami, nebo je řízení zahájeno na návrh děkana, podaný vědecké 

radě fakulty, či z podnětu vědecké rady fakulty.  

 

2. Je-li řízení zahájeno na návrh děkana nebo z podnětu vědecké rady fakulty, musí 

existovat odůvodněný předpoklad, že děkan či vědecká rada disponují kvalifikovanými 

podklady, že publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost navrženého 

kandidáta splňuje požadavky, uplatňované při habilitačním a profesorském jmenovacím 

řízení na Vysoké škole ekonomické v Praze. 

 

3. Není-li řízení ke jmenování profesorem zahajováno na návrh uchazeče, musí uchazeč 

vyslovit se zahájením řízení písemný souhlas, jinak bude řízení zastaveno. 

 

4. Složení komise musí být v souladu s § 74 odst. 3 zákona. Z tohoto důvodu při 

schvalování komise na vědecké radě fakulty v návrhu na složení komise, předloženém 

členům vědecké rady k projednání, musejí být uváděny obory, ve kterých předseda 

a členové komise mají docentský či profesorský titul. 

 

5. Návrh tři témat profesorské odborné přednášky k přednesení na veřejném zasedání 

vědecké rady fakulty, na kterém bude projednáván návrh na jmenování uchazeče 

profesorem, předkládá uchazeč komisi. Komise pak téma doporučí výběrem z tohoto 

návrhu.  

 

6. Profesorská odborná přednáška uchazeče na veřejném zasedání vědecké rady fakulty má 

obsahovat koncepci vědecké práce uchazeče a výuky v oboru s důrazem na odbornou 

část, doporučenou komisí, a prezentaci nejvýznamnějších přínosů jeho práce pro rozvoj 

oboru.  

 

7. Tezi, případně prezentaci profesorské odborné přednášky v písemné podobě obdrží 

členové vědecké rady fakulty nejpozději při projednávání návrhu na jmenování 

uchazeče profesorem na příslušném zasedání vědecké rady. 

 

 

 

V Praze dne 27. listopadu 2019                                                      

         prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. 

         prorektor pro vědu a výzkum 

               Vysoké školy ekonomické v Praze 


