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Hodnocení akreditovaných činnost úrovně habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
1. Základní informace
Akreditační komise na svém zasedání 5. – 6. října 2004 rozhodla o zahájení hodnocení
akreditovaných činností - úrovně habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem
v oborech s ekonomickým zaměřením na všech vysokých školách, kde jsou obory
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem uvedeného odborného zaměření
akreditovány.
Hodnotit se budou všechna výše uvedená řízení, která byla zahájena v období od 1. 1. 2001 do
31. 12. 2004 a všechna řízení, která byla zahájena před 1. 1. 2001, ale ukončena po 1. 1. 2001.
Pro účely tohoto hodnocení se za ukončení habilitačního řízení považuje termín jmenování
docenta rektorem příslušné vysoké školy a za ukončení jmenovacího řízení považuje termín
hlasování ve vědecké radě příslušné vysoké školy.
Členové Akreditační komise a její účelové pracovní skupiny pro hodnocení akreditovaných
činností na příslušné vysoké škole nebudou k formálnímu nebo věcnému zpracování
dotazníku poskytovat žádné konzultace, zpracování podkladů je možné konzultovat
s pracovníky sekretariátu Akreditační komise.
Důležité upozornění:
Uvedené formuláře nejsou závazné, mají jen doporučenou podobu, která by měla vysokým
školám usnadnit zpracování písemné části podkladů pro hodnocení akreditovaných činností.
Jejich úlohou je současně upozornit, jaké údaje se vyžadují v písemné podobě. Pokud je
struktura příslušného formuláře nebo formulářů pro vysokou školu nevyhovující, může
písemnou část zpracovat v odlišné formě, avšak v rozsahu daném těmito formuláři a s
doplněním vysvětlujícího komentáře. Za účelem usnadnění vyplnění dotazníku jsou jednotlivé
tabulky opatřeny vysvětlujícími poznámkami.
Hodnocení probíhá v souladu se Statutem Akreditační komise schváleného usnesením vlády
č. 744 z 28.7.2004.
Obsah dotazníku:
souhrnný formulář HP-1 za jednotlivé fakulty vysoké školy s ekonomicky zaměřenými obory
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem;
formulář HP-2 pro každého uchazeče z daného období;
formulář HP -3 nebo obdobný popis charakterizující kritéria pro jmenování docentem nebo
profesorem za vysokou školu; pokud se kritéria liší pro příslušnou fakultu také za fakultu.
Další podklady:
seznam členů vědeckých rad příslušných fakult;
seznam členů vědecké rady vysoké školy;
při návštěvě účelové pracovní skupiny Akreditační komise na fakultě, resp. vysoké škole by
měla být k dispozici veškerá dokumentace k habilitačním a jmenovacím řízením z daného
období, odborná C.V. členů vědeckých rad příslušných fakult a vysoké školy.
Dotazník spolu s výše uvedenými dalšími podklady se odevzdává sekretariátu
Akreditační komise 3x v písemné formě a jednou v elektronické podobě do 28. 2. 2005.

2. Komentář k vyplnění údajů pro hodnocení úrovně akreditovaných činností –
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v oborech s ekonomickým zaměřením.

Formulář HP–1: Přehled akreditovaných oborů habilitačního řízení a oborů
jmenovacího řízení s ekonomickým zaměřením
Vysoká škola – uvést zkratku názvu vysoké školy a její sídlo;
Fakulta – uvést název fakulty, kde probíhají habilitační řízení nebo řízení ke jmenování
profesorem v akreditovaných oborech s ekonomickým odborným zaměřením;
Název oboru – uvést (zkrácený) název oboru habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování
profesorem podle příslušného rozhodnutí MŠMT o akreditaci;
H – pokud je obor akreditován pro habilitační řízení, uvést „A“, pokud není akreditován
vynechat;
P – obdobně u oboru jmenovacího řízení;
Č. jednací – uvést č.j. z příslušného rozhodnutí MŠMT;
do – uvést měsíc a rok do kdy je akreditace udělena (např. 0508);
Proběhlá řízení – uvést počet všech proběhlých řízení v daném oboru;
+H, resp. - H - uvést počet úspěšných, resp. neúspěšných habilitačních řízení zahájených
po 1. 1. 2001, včetně počtu těch řízení, která byla zahájena sice před 1. 1. 2001, ale byla
ukončena po 1. 1. 2001;
+P, resp. - P - uvést počet úspěšných, resp. neúspěšných řízení ke jmenování profesorem
zahájených po 1. 1. 2001, včetně počtu těch řízení, která byla zahájena sice před 1. 1. 2001,
ale byla ukončena po 1. 1. 2001;
Zpracoval – jméno a příjmení pracovníka, zodpovídajícího za zpracování a správnost
podkladů z fakult a vysoké školy.

Formulář HP–2: Údaje o habilitačním / jmenovacím řízení
Jméno, příjmení a tituly uchazeče – údaje o uchazeči a jmenování docentem/profesorem;
Obor – obor habilitačního, resp. jmenovacího řízení s uvedením úspěšné habilitace (+ H),
zastavení habilitačního řízení (- H), resp. úspěšného řízení ke jmenování profesorem (+ P),
nebo zastaveného jmenovacího řízení profesorem (- P);
Název habilitační práce – úplný název habilitační práce;
Požadovaná min. kvantifikovaná kritéria – uvést minimální požadavek fakulty (vysoké školy)
kvantifikovaných kritérií pro jmenování docentem, resp. profesorem, pokud fakulta nebo
vysoká škola (v případě, že jsou jednotné pro celou vysokou školu) má kritéria, která jsou
kvantifikována, pokud nejsou tato kritéria kvalifikována – údaj se nevyplňuje;
Dosažená kritéria uchazečem – uvést dosažená kvantifikovaná kritéria uchazečem
v habilitačním, resp. jmenovacím řízení, pokud jsou pro fakultu nebo vysokou školu
stanovena, pokud tato kritéria nejsou stanovena, přiložit přílohu k tab. HP–2
s charakteristikou jakým způsobem byla doložena odborná způsobilost uchazeče
v habilitačním, resp. jmenovacím řízení;
Dosažení všech dílčích kritérií – označit „ANO“ v případě, že ve všech dílčích kritériích
(např. vědecké časopisy, monografie, ostatní vědecká a odborná publikační činnost,
pedagogická činnost) bylo uchazečem dosaženo požadované úrovně, pokud některé z dílčích
kritérií nebylo dostatečně splněno, označit „NE“.
Pozn.: údaj se nevyplňuje, pokud nejsou pro fakultu nebo vysokou školu stanovena
kvantifikovaná kritéria;
Která z dílčích kritérií nebyla uchazečem splněna – uvést konkrétní kritérium, které nebylo
splněno a rozdíl od jeho požadované úrovně.

Pozn.: údaj se nevyplňuje, pokud nejsou pro fakultu nebo vysokou školu stanovena
kvantifikovaná kritéria;
Důvod neúspěšného řízení – stručné zdůvodnění zastavení habilitačního řízení, resp. řízení
ke jmenování profesorem.

Formulář HP–3: Kritéria pro jmenování docentem / profesorem
Název skupiny dílčích kritérií – charakteristika skupiny příslušných dílčích kritérií, jako např.
vědecké časopisy, monografie, uznání vědeckou komunitou nebo pedagogická činnost;
Dílčí kritéria – jednotlivá kritéria příslušné skupiny, např. původní vědecké práce ve
vědeckých časopisech s IF nebo přednášky na zahraniční univerzitě ve světovém jazyce u
pedagogické činnosti;
Hodnota (kvantifikace) – vyjádření závažnosti (hodnoty) příslušného dílčího kritéria,
např. koeficientem;
Požadovaná min. úroveň – vyjádření celkové hodnoty příslušného dílčího kritéria, např.
min. počet bodů;
Min. požadavek u docenta, resp. profesora – minimální hodnota (vyjádřená např. v bodech),
která musí být uchazečem dosažena u příslušné skupiny dílčích kritérií.
Pokud je formulář HP–3 pro popis kritérií pro jmenování docentem, resp. profesorem
nevhodný, přiložte jejich popis formou běžnou na fakultě, resp. vysoké škole nebo přiložte
charakteristiku jakým způsobem se dokládá odborná způsobilost uchazeče

