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PRAVIDLA PRO HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ 

A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 

NA MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTĚ 

UNIVERZITY KARLOVY 

ze dne 14. června 2017 

Akademický senát Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) 

a § 33 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle čl. 20 odst. 2 písm. j) 

Statutu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy usnesl na těchto Pravidlech pro 

habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity 

Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu: 

Čl. 1 

Základní ustanovení 

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity 

Karlovy (dále jen „fakulta“) se řídí § 72 a § 74 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, a Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy (dále 

jen „Řád“). 

Čl. 2 

Habilitační řízení 

 1. Habilitační řízení je zahájeno podáním návrhu uchazeče a probíhá na fakultě za podpory 

chráněného elektronického systému CHRES provozovaného Ústavem výpočetní techniky 

Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“). 

 2. Spolu s návrhem předloží uchazeč svoji habilitační práci v listinné podobě a současně také 

její obsahově totožnou elektronickou podobu. 

 3. Habilitační komise může v souladu s čl. 3 odst. 5 Řádu hlasovat elektronicky. V tom případě 

použije k tajnému elektronickému hlasování chráněný elektronický systém CHRES. 

Hlasování je platné, zúčastní-li se ho alespoň čtyři členové habilitační komise, a usnesení je 

přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové habilitační komise. 

Čl. 3 

Řízení ke jmenování profesorem 

 1. Řízení ke jmenování profesorem je zahájeno podáním návrhu uchazeče, podáním návrhu 

děkana, rektora, nebo z vlastního podnětu vědecké rady fakulty. 

 2. Návrh uchazeče musí být podpořen alespoň dvěma písemnými doporučeními profesorů 

téhož nebo příbuzného vědního oboru. 
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 3. Důvodem pro zahájení řízení ke jmenování profesorem na návrh děkana mohou být 

mimořádná mezinárodní ocenění navrhované osoby (například udělení grantu Evropské 

výzkumné rady). 

 4. Řízení ke jmenování profesorem probíhá na fakultě za podpory chráněného elektronického 

systému CHRES provozovaného Ústavem výpočetní techniky univerzity. 

 5. Komise ustavená pro posouzení kvalifikace uchazeče může v souladu s čl. 12 odst. 4 Řádu 

hlasovat elektronicky. V tom případě použije k tajnému elektronickému hlasování chráněný 

elektronický systém CHRES. Hlasování je platné, zúčastní-li se ho alespoň čtyři členové 

komise, a usnesení je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové komise. 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

 1. Tento předpis byl projednán vědeckou radou dne 3. května 2017. 

 2. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 14. června 2017. 

 3. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.1) 

 4. Tento předpis nabývá účinnosti 1. října 2017. 

 

Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.  

předseda akademického senátu 

 

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.  

děkan 

 

 

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 

předseda akademického senátu univerzity 

 

                                                 

1) § 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona o vysokých školách. Tento předpis byl schválen 

Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 23. června 2017. 


