
Habilitační řízení na FMT, VŠB-TU Ostrava dle zákona č. 111/1998 Sb. 
(požadované doklady) 

 
1. Žádost o zahájení habilitačního řízení adresovaná děkanovi fakulty (s 

uvedením oboru habilitačního řízení) 

2. Habilitační práce (4x) 

2x svázané níže uvedené doklady ad 3-11: 

3. Strukturovaný odborný životopis 

4. Doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných 
příslušných titulech (kopie; uchazeč mimo VŠB-TUO dokládá kopie 
ověřené) 

5. Doklad o získání akademicko-vědních titulů nebo vědeckých hodností 
nebo jiné odborné kvalifikace (kopie; uchazeč mimo VŠB-TUO 
dokládá kopie ověřené) 

6. Přehled odborné pedagogické činnosti a příslušné doklady o ní 
(potvrzené vedoucím pracoviště). 

7. Pedagogická a vzdělávací činnost – vedení závěrečných kvalifikačních 
prací, vědecká výchova, zavedení nového předmětu, nového 
studijního programu (potvrzené vedoucím pracoviště). Účast na 
pedagogických a vzdělávacích projektech včetně uvedení role 
uchazeče (hl. řešitel, spoluřešitel, člen řešitelského kolektivu). 

8. Seznam vědeckovýzkumných projektů, na jejichž řešení se uchazeč 
podílel, s vyznačením role uchazeče (hl. řešitel, spoluřešitel, člen 
řešitelského kolektivu). 

9. Publikační činnost – seznam vědeckých a odborných prací 
v mezinárodním a domácím měřítku, seřazených do níže uvedených 
kapitol:  

a) Články v impaktovaných časopisech (uvedené v databázích Web of Science 
společnosti Clarivate Analytics) 

b) Články v recenzovaných časopisech uvedené v databázích SCOPUS a současně 
neuvedené v bodě a) 

c) Články v ostatních recenzovaných časopisech 
d) Odborná kniha (resp. přesně specifikovaná její kapitola) vydaná v některém ze 

světových jazyků 
e) Odborná kniha (resp. přesně specifikovaná její kapitola) vydaná v některém z 

ostatních jazyků 



f) Články ve sbornících evidovaných v databázi Web of Science společnosti Clarivate 
Analytics 

g) Články v ostatních sbornících 
 

Ad a) je nutné dokladovat příslušným úplným výpisem z Webu of Science, obsahujícím i 
údaje o počtu citací jednotlivých článků; u každého článku je třeba uvést relevantní 
hodnotu impakt faktoru daného časopisu 
Ad a, f) příspěvky z konferencí uveřejněné v impaktovaných časopisech s uvedením 
příslušné konference v databázi Webu of Science (tzn. „Proceedings Paper“) se řadí do 
kategorie f), nikoliv do kategorie a) výše uvedeného seznamu  
Ad b) je nutné dokladovat příslušným výpisem z uvedených databází 
Ad d) tzn. angličtina, čínština, francouzština, němčina, ruština, nebo španělština 
Ad f) nutné dokladovat příslušným výpisem z Web of Science, obsahujícím i údaje o počtu 
citací jednotlivých článků 
 
10. Výsledky další tvůrčí činnosti – patenty, průmyslové vzory, užitné 

vzory, atd. (potvrzené vedoucím pracoviště) 

11. Seznam pěti nejhodnotnějších prací, dle uvážení uchazeče. 

12. V jednom vyhotovení kandidátská disertační práce (k zapůjčení) 
 
 
 


