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Kritéria uplatňovaná při habilitačním řízení na NF VŠE
(habilitační práce)
Podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, § 72 čl. 3: Habilitační prací se
rozumí:
a) písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, nebo
b) soubor uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací doplněný
komentářem, nebo
c) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky, nebo
d) umělecké dílo nebo umělecký výkon nebo jejich soubor, kterým je například
vynikající veřejná umělecká činnost.
Podle Metodiky hodnocení uplatňované při habilitačním řízení a řízení ke jmenování
profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze (platné od 1. 9. 2019): Habilitační
prací se rozumí:
• práce vypracovaná především pro účely habilitace, která přináší nové
vědecké poznatky, nebo
• soubor nejméně pěti uveřejněných vědeckých prací s významným
spoluautorstvím uchazeče1 o jedné problematice doplněný
sjednocujícím komentářem, nebo
• tiskem vydaná monografie komplexně zpracována jedním autorem,
která přináší nové vědecké poznatky
Vedení NF VŠE dává přednost předkládání písemné práce nebo tiskem vydané
monografie, neboť schopnost připravit odbornou monografii považuje za nejlepší
prokázání vědeckých kvalit.
V případě, že uchazeč předloží „soubor uveřejněných vědeckých prací nebo
inženýrských prací doplněný komentářem“, upřesňuje toto nařízení jeho formu a
obsah.
Vědecká práce může být: článek v odborném periodiku (časopise); kapitola
v odborné knize či článek ve sborníku.
Soubor musí mít jednotnou grafickou úpravu a jednotnou formu bibliografických citací
a seznamu použitých zdrojů. Nelze akceptovat, aby byly vědecké práce předkládány
ve formě, jak byly otištěny v odborném periodiku, odborné knize či sborníku.

Významným spoluautorstvím se rozumí minimálně třetinový podíl, přičemž alespoň 2 vědecké
publikace musí být zcela vlastní. Autorský podíl doloží uchazeč čestným prohlášením, není-li doloženo
jinak.
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Komentář tvoří:
•

•
•

Úvod, který popisuje cíle habilitační práce, základní hypotézy či výzkumné
otázky, metodiku práce (v případě složité metodiky je možné jí věnovat
samostatnou kapitolu), dále předkládá hodnocení použitých zdrojů a
komentuje strukturu habilitační práce.
Závěr, který rekapituluje základní zjištění, včetně konfrontace s cíli a
hypotézami uvedenými v úvodu. Autor by měl zmínit podněty k dalšímu
zkoumání daného problému.
Seznam literatury obsahující citované zdroje ze všech vědeckých prací.

Mezi Úvod a Závěr2 je vložen hlavní text v podobě vědeckých prací.

V Praze, v září 2019

prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
proděkan pro vědu

Uchazeč by neměl podcenit rozsah a obsah Úvodu a Závěru, neboť jsou při hodnocení habilitační
práce považovány za velmi důležité součásti. Doporučený rozsah Úvodu je 10 NS a Závěru 10-15 NS.
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