
Příloha 1 

CURRICULUM VITAE 

Povinná minimální struktura1 

 

 

Jméno, příjmení vč. titulů 

Datum a místo narození 

Pracoviště 

 

 

Vzdělání: 

 

  

Zaměstnání: 
  

  
Pedagogická činnost2: 
 
 
Vědecko-výzkumná činnost2: 
 
 
Publikační činnost2: 
 
 
Členství v mezinárodních/zahraničních odborných společnostech, redakčních radách a organi-
zacích: 
 
 
Členství v tuzemských odborných společnostech, redakčních radách a organizacích: 
 
 
Členství ve vědeckých radách, oborových radách a komisích: 
 
 
Zahraniční studijní/přednáškové pobyty a stáže: 
 
 
Získaná ocenění: 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Struktura vychází z Kritérií uplatňovaných při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze. 

Pokud uchazeč některé z bodů nenaplňuje, uvede zde „nemám“, „nejsem“, „nezúčastnil jsem se“ apod. Je možno doplnit rubriky kromě zde 

uvedených. 
2 Zde pouze výčtem. Podrobněji by mělo být rozvedeno v dalších dokumentech. 



Příloha 2 

Struktura seznamu publikační činnosti a citací 
 

 

1. Knižní publikace (monografie) 

2. Knižní publikace (vysokoškolské učebnice) 

3. Knižní publikace (monografie) – příspěvek 

4. Odborné články v časopise, který je evidován v databázi Web of Science – Journal 
Citation Reports s přiděleným nenulovým IF  

5. Odborné články v časopise, který je evidován v databázi Scopus s přiděleným 
indexem Scientific Journal Rankings /SJR/ nebo v databázi ERIH 

6. Články v časopise – recenzované 

7. Články v časopise – nerecenzované 

8. Příspěvky ve sbornících ze zahraničních konferencí, které jsou evidovány ve světově 
uznávaných databázích (Web of Science, Scopus) 

9. Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí 

10. Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti 

11. Skripta  

12. Výzkumné studie a zprávy 

13. Ostatní odborné publikační aktivity (vydané případové studie, odborné překlady 
s uvedením jména překladatele, v odborných časopisech publikované recenze apod.) 

14. Uznání vědecko-pedagogické práce uchazeče domácí a zahraniční odbornou veřejností  

a) citace v publikacích jiných autorů evidované ve světových databázích (Web of 
Science, Scopus); citace vlastních prací uchazečem se neuvádějí, 

b) vyzvaná odborná zahraniční přednáška v cizím jazyce, 

c) hostující profesor na významné světové univerzitě, 

d) seznam ostatních citací v publikacích ostatních autorů. 
 
 
Poznámky: 

a) struktura seznamu publikační činnosti vychází ze struktury databáze publikační činnosti VŠE a 
z Kritérií uplatňovaných při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole 
ekonomické v Praze (dále jen Kritéria), 

b) seznam publikační činnosti musí být úplný, 

c) zápis každé publikace v předkládaném seznamu publikační činnosti musí respektovat bibliografické 
normy (vzorem je databáze publikační činnosti VŠE), 

d) u spoluautorství je nutné uvést procentuální podíl uchazeče na dané publikaci.  
 



Příloha 3 

 

 

Stručné shrnutí odborného přínosu včetně seznamu nejvýznamnějších 

tvůrčích výstupů přispívajících k rozvoji vědního oboru uchazeče (max. 

v rozsahu 3 stran): 



Příloha 4 

 1

 
 
 

Podklady pro zahájení habilitačního řízení na VŠE 

 
Jméno uchazeče:   .................................................................................................................................. 

Pracoviště:   ............................................................................................................................................. 

Obor habilitace:   ................................................................................................................................... 
 
 

 A. Pedagogická a vzdělávací činnost 

A. 1 Standardní požadavky   Skutečnost 

1 Kvalitní vysokoškolská pedagogická činnost Vyhodnocení 
provede 
habilitační komise 

2 Vedení diplomových prací/diplomových seminářů  

3 Vypracování oponentských posudků diplomových, popř. disertačních prací  

4 Členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky, popř. obhajoby disertačních prací  

A. 2 Jiná činnost hodná zřetele   

1 Podíl na zavedení nové koncepce oboru či předmětu nebo nového metodického pojetí 
předmětu nebo zavedení nového oboru či předmětu 

 

2 Garantování předmětů  

3 Vysokoškolské učební texty   

4 Jiná didaktická pomůcka (případové studie, film, software, video, e-learningové 
pomůcky) 

 

5 Vedení a organizace významných vzdělávacích a kvalifikačních programů  

6 Mezinárodní pedagogická činnost1  
   
 
B. Vědecko-výzkumná činnost 

B. 1 Standardní požadavky Skutečnost 
1 Řešitel/člen řešitelského týmu domácích vědecko-výzkumných úspěšně ukončených 

projektů nebo řešitel/člen řešitelského týmu mezinárodních vědecko-výzkumných 
úspěšně ukončených projektů nebo projektů mezinárodní spolupráce2 

 

B. 2 Jiná činnost hodná zřetele   

1 Spolupráce s praxí (řešení významných úkolů pro státní a veřejný sektor, spolupráce 
s podnikatelskými subjekty, řešení prakticky orientovaných vědecko-výzkumných 
projektů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Mezinárodní pedagogickou činností se rozumí výuka na zahraničních školách či na vysokých školách v ČR ve světovém jazyce, 
příprava mezinárodních výukových programů, oponentské posudky kvalifikačních prací studentů zahraničních univerzit apod. 
2 Projekty mezinárodní spolupráce se rozumí účast ve vědecko-výzkumných projektech v rámci spolupráce se zahraničními subjekty. 
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 C. Publikační činnost a její odborný přínos  

 

C. 1 Standardní požadavky 
Počet Skutečnost 

zahraniční domácí3 zahraniční domácí 

1 Autorství/významné spoluautorství knižní publikace či 
vysokoškolské učebnice4 nebo autorství/významné 
spoluautorství zahraničních článků ve světovém 
jazyce s nenulovým IF5.  

1   

2 Odborný článek v časopise, který je evidován ve 
světově uznávané databázi (Web of Science – 
Journal Citation Reports s přiděleným nenulovým 
IF /dále jen IF/, popř. Scopus s přiděleným 
indexem Scientific Journal Rankings /dále jen 
SJR/  nebo ERIH)6  

2  

3 Odborný článek v recenzovaném časopise bez 
citačního indikátoru (IF, SJR) 

2 8   

C. 2 Jiná činnost hodná zřetele    

1 Významné spoluautorství na slovníku či encyklopedii  

2 Vyzvaná přednáška na mezinárodní konferenci  

3 Příspěvek ve světovém jazyce publikovaný ve sborníku ze zahraniční 
konference, která je evidována ve světově uznávané databázi (Web of 
Science, Scopus) 

 

4 Příspěvek ve sborníku z mezinárodní konference publikovaný ve světovém 
jazyce7 

 

5 Příspěvek ve sborníku z konference publikovaný v českém jazyce  

6 Odborný článek v nerecenzovaném časopise  

7 Překlad odborné publikace s uvedením jména překladatele  

C. 3 Odborný přínos  

 Stručné shrnutí odborného přínosu včetně seznamu nejvýznamnějších 
tvůrčích výstupů přispívajících k rozvoji vědního oboru uchazeče 
(Příloha č. 3), podepsané uchazečem 

Vyhodnocení provede 
habilitační komise 

 

 

 

D. Uznání vědecko-pedagogické práce uchazeče domácí a zahraniční odbornou veřejností 

 D. 1 Standardní požadavky (uchazeč je povinen splnit alespoň dvakrát některý 
z požadavků 1a, 1b nebo 1c v libovolné kombinaci) 

Počet 

2 

Skutečnost 

1a Citace v publikacích jiných autorů evidované ve světově uznávaných 
databázích (Web of Science,  Scopus) 

  

1b Hostující profesor na zahraniční univerzitě8     

1c Vyzvaná odborná zahraniční přednáška v cizím jazyce   

2 Ostatní citace v publikacích jiných autorů 10  

 D. 2 Jiná činnost hodná zřetele (alespoň 2 z požadavků 1 až 6 je povinen uchazeč Skutečnost 

                                                           
3 Zahraniční publikace mohou nahradit domácí. Neplatí naopak. 
4 Významným spoluautorstvím se rozumí alespoň třetinový podíl na publikaci; minimální požadavky odpovídají součtu autorských podílů 
uchazeče na knižních publikacích. Doporučený rozsah jedné publikace, resp. odpovídajícího součtu autorských podílů je 11 AA. 
5 Pouze odborný článek v časopise s IF  vyšším než je medián IF oboru ekonomické vědy v roce, kdy byl článek zveřejněn. 
6 Prioritně se doporučují zejména články s nenulovým IF. Články s nenulovým IF (SJR) mohou být částečně nahrazeny články publikovanými ve 
světovém jazyce v recenzovaných zahraničních časopisech nebo příspěvky ve sbornících ze zahraničních konferencí, které jsou evidovány ve 
světově uznávaných databázích (Web of Science, Scopus). Platí vztah: 1 článek s nenulovým IF (SJR) = 3 výstupy ve formě článků 
publikovaných ve světovém jazyce v recenzovaných zahraničních časopisech a/nebo příspěvků ve sbornících ze zahraničních konferencí, které 
jsou evidovány ve světově uznávaných databázích (Web of Science, Scopus). 
7 Příspěvek ve světovém jazyce publikovaný ve sborníku z mezinárodní konference, která není evidována ve světově uznávané databázi (Web of 
Science, Scopus). 
8 Výuka v cizím jazyce minimálně v rozsahu stanoveném programem ERASMUS+ doložená potvrzením zahraniční univerzity (Confirmation of 
Teaching Assignment – viz Příloha 6). 
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splnit alespoň jednou) 

1 Členství v programových/organizačních výborech vědeckých konferencí a 
seminářů 

 

2 Členství v odborných organizacích a vědeckých společnostech  

3 Členství v redakčních radách odborných časopisů  

4 Činnost v grantových agenturách a nadacích vědecko-výzkumného charakteru  

5 Členství v poradních orgánech a komisích vědeckého charakteru  

6 Různá ocenění vědecké práce  
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Podklady pro zahájení řízení ke jmenování profesorem na VŠE 

 
Jméno uchazeče:   ............................................................................................................................................... 

Pracoviště:   .......................................................................................................................................................... 

Obor jmenování:   ............................................................................................................................................... 
 

 

A. Pedagogická a vzdělávací činnost 

A. 1 Standardní požadavky  Skutečnost 

1 Kvalitní vysokoškolská pedagogická činnost Vyhodnocení 
provede hodnotící 
komise 

2 Zavedení nové koncepce oboru či předmětu nebo nového metodického pojetí 
předmětu nebo zavedení nového oboru či předmětu 

 

3 Garantování předmětů nebo studijních oborů  

4 Školitel doktoranda až do úspěšné obhajoby disertační práce nebo významný podíl při 
uskutečňování domácího nebo zahraničního doktorského studijního programu 

 

A. 2 Jiná činnost hodná zřetele  

1 Vypracování oponentských posudků disertačních a habilitačních prací  

2 Členství v habilitačních komisích nebo v komisích pro státní závěrečné zkoušky nebo 
v komisích pro obhajoby disertačních prací 

 

3 Vysokoškolské učební texty   

4 Jiná didaktická pomůcka (případové studie, film, software, video, e-learningové 
pomůcky) 

 

5 Vedení a organizace významných vzdělávacích a kvalifikačních programů  

6 Mezinárodní pedagogická činnost 1  

7 Výuka v doktorském studiu  
   
B. Vědecko-výzkumná činnost 

B. 1 Standardní požadavky Skutečnost 
1 Řešitel nebo významný člen řešitelského týmu úspěšně ukončených vědecko-

výzkumných projektů  
 

2 Člen řešitelského týmu domácích vědecko-výzkumných úspěšně ukončených projektů nebo 
člen řešitelského týmu mezinárodních vědecko-výzkumných úspěšně ukončených projektů 
nebo projektů mezinárodní spolupráce2 

 

B. 2 Jiná činnost hodná zřetele   

1 Spolupráce s praxí (řešení významných úkolů pro státní a veřejný sektor, spolupráce s 
podnikatelskými subjekty, řešení prakticky orientovaných vědecko-výzkumných projektů) 

 

 

C. Publikační činnost a její odborný přínos 

 

C. 1 Standardní požadavky 
Počet Skutečnost 

zahraniční domácí3 zahraniční domácí 

1 Autorství/významné spoluautorství knižní 
publikace obsahující výsledky vlastní vědecko-
výzkumné činnosti4  nebo autorství/významné 

 
1,5 

 

                                                           
1 Mezinárodní pedagogickou činností se rozumí výuka na zahraničních školách či na vysokých školách v ČR ve světovém jazyce, příprava 
mezinárodních výukových programů, oponentské posudky kvalifikačních prací studentů zahraničních univerzit apod.   
2 Projekty mezinárodní spolupráce se rozumí účast ve vědecko-výzkumných projektech v rámci mezinárodní spolupráce univerzit. 
3 Zahraniční publikace mohou nahradit domácí. Neplatí naopak. 
4 Významným spoluautorstvím se rozumí alespoň třetinový podíl na publikaci; minimální požadavky odpovídají součtu autorských podílů 
uchazeče na knižních publikacích. Doporučený rozsah 1,5 publikace, resp. odpovídajícího součtu autorských podílů je 17 AA. 
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spoluautorství zahraničních článků ve světovém 
jazyce s nenulovým IF5  

2 Odborný článek v časopise, který je evidován ve 
světově uznávané databázi (Web of Science – 
Journal Citation Reports s přiděleným nenulovým 
IF /dále jen IF/, popř. Scopus s přiděleným 
indexem Scientific Journal Rankings /dále jen 
SJR/ nebo ERIH) 6 

4  

3 Odborný článek v recenzovaném časopise bez 
citačního indikátoru (IF, SJR) 

5 12   

C. 2 Jiná činnost hodná zřetele  Skutečnost 

1 Kapitola v knižní publikaci, významné spoluautorství na slovníku či 
encyklopedii 

 

2 Vyzvaná přednáška na mezinárodní konferenci  

3 Příspěvek ve světovém jazyce publikovaný ve sborníku ze zahraniční 
konference, která je evidována ve světově uznávané databázi (Web of 
Science, Scopus) 

 

4 Příspěvek ve sborníku z mezinárodní konference publikovaný ve světovém 
jazyce7 

 

5 Příspěvek ve sborníku z konference publikovaný v českém jazyce  

6 Odborný článek v nerecenzovaném časopise  

7 Překlad odborné publikace s uvedením jména překladatele  

C. 3 Odborný přínos  

 Stručné shrnutí odborného přínosu včetně seznamu nejvýznamnějších 
tvůrčích výstupů přispívajících k rozvoji vědního oboru uchazeče 
(Příloha č. 3), podepsané uchazečem 

Vyhodnocení provede 
hodnotící komise 

 

D. Uznání vědecko-pedagogické práce uchazeče domácí a zahraniční odbornou veřejností 

 
D. 1 Standardní požadavky (uchazeč je povinen splnit 
alespoň šestkrát některý z požadavků 1a, 1b nebo 1c, přičemž 
za standardní se považují alespoň 3 citace v publikacích 
jiných autorů evidované v databázích Web of Science 
nebo Scopus) 

Počet Skutečnost 
 

6 

 

1a Citace v publikacích jiných autorů evidované ve 
světově uznávaných databázích (Web of Science,  
Scopus) 

3  

1b Hostující profesor na zahraniční univerzitě8      

1c Významná vědecká vyzvaná zahraniční přednáška 
v cizím jazyce 

  

2 Ostatní citace v publikacích jiných autorů zahraniční domácí9 zahraniční domácí 

4 30   

D. 2 Jiná činnost hodná zřetele (alespoň 5 z požadavků 1 až 9 je povinen uchazeč splnit 
alespoň jednou) 

 

1 Členství ve vědeckých a akademických radách fakult a škol  

                                                           
5 Pouze odborný článek v časopise s IF vyšším než je medián IF oboru ekonomické vědy v roce, kdy byl článek zveřejněn. 
6 Prioritně se doporučují dva články s nenulovým IF. Zbývající dva články v časopise s nenulovým IF mohou být nahrazeny články ze světově 
uznávané databáze Scopus s citačním indikátorem SJR  nebo ERIH nebo články publikovanými ve světovém jazyce v recenzovaných zahraničních 
časopisech nebo příspěvky ve sbornících ze zahraničních konferencí, které jsou evidovány ve světově uznávaných databázích (Web of Science, 
Scopus). Platí vztah: 1 článek s nenulovým IF (SJR) = 3 výstupy ve formě článků publikovaných ve světovém jazyce v recenzovaných 
zahraničních časopisech a/nebo příspěvků ve sbornících ze zahraničních konferencí, které jsou evidovány ve světově uznávaných databázích (Web 
of Science, Scopus).  
7 Příspěvek ve světovém jazyce publikovaný ve sborníku z mezinárodní konference, která není evidována ve světově uznávané databázi (Web of 
Science, Scopus).    
8 Výuka samostatného předmětu v minimálním rozsahu 3 ECTS doložená potvrzením zahraniční univerzity (Confirmation of Teaching 
Assignment – viz Příloha 6). 
9 Zahraniční citace mohou nahradit domácí. Neplatí naopak 
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2 Členství v programových výborech mezinárodních konferencí  

3 Členství v komisi pro habilitační či profesorské řízení  

4 Členství v odborných organizacích a vědeckých společnostech  

5 Členství v oborové radě doktorského studia  

6 Členství v redakčních radách odborných časopisů  

7 Činnost v grantových agenturách a nadacích vědecko-výzkumného charakteru  

8 Členství v poradních orgánech a komisích vědeckého charakteru  

9 Různá ocenění vědecké práce  

 



Příloha 6 

 

 

 

 

 

 

 

Confirmation of Teaching Assignment 
 
 

 
TEACHER 

Family name:  

First name:  

 

SENDING INSTITUTION 

Country: Czech Republic 

Name of sending 

institution: 

University of Economics, Prague 

Faculty/Department:  

 

RECEIVING INSTITUTION 

Country:  

Name of receiving 

institution:  

 

Faculty/Department:  

 

 
This is to certify that the teacher undertook the teaching assignment at our 

institution from ___/___/___ to ___/___/___ of the academic year 20___/20 ___/  
 

 
Main content of the teaching assignment (name of the lecture/seminar, other 

activities): 
 

 
 

 
 

 

 
 

Date: _______________________________ 
 

 
 

Signed: _____________________________ 
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