HABILITAČNÍ PRÁCE
Habilitační prací dle ZVŠ § 72 se rozumí
A) Písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky.
nebo
B) Soubor uveřejněných vědeckých prací doplněný komentářem.
nebo
C) Tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky.
Obecná doporučení:
Habilitační práce by měla přinášet nové významné vědecké poznatky nebo významně rozšiřovat dřívější
pozorování jiných autorů. Práce by neměla opakovat známé skutečnosti či pouze potvrzovat dříve
publikovaná data.
Formální hledisko:
Práce musí být napsána nově, nelze používat kusy textů ze starších (byť vlastních) publikací či
přehledových článků. Stejná omezení se týkají doprovodných obrázků a tabulek. Vlastní rozsah
habilitačního spisu není kodifikován.
Habilitační práce by měla obsahovat následující součásti:
•

A. Písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky:

1. Abstrakt v českém i anglickém jazyce
2. Úvod do problematiky
3. Cíle
4. Metodika včetně použitých statistických metod
5. Výsledky / Diskuze
6. Závěr / Shrnutí
7. Literatura
8. Možno přiložit vybrané práce in extenso
Tabulky a obrázky musí být vytvořeny nově pro účely habilitační práce. Pokud se jedná o převzaté
obrázky (včetně obrázků převzatých z vlastních publikací), musí být řádně citovány.
Původní díla musí být v textu řádně ocitována a uvedena v „Seznamu použité literatury“ na konci
habilitační práce.
•

B. Soubor uveřejněných vědeckých prací doplněný komentářem

Stejná struktura jako A., jen rozsahem redukovaná na nezbytné minimum. Přiložené originální vědecké
publikace, které jsou komentovány, by měly naplňovat svým významem kritéria habilitačního řízení a
nelze je jednoznačně bibliometricky charakterizovat. Pokud ovšem petent zvolí formu B, měly by
dosažené publikace představovat významný přínos pro daný obor.
Tabulky a obrázky musí být vytvořeny nově pro účely habilitační práce. Pokud se jedná o převzaté
obrázky (včetně obrázků převzatých z vlastních publikací), musí být řádně citovány.

Původní díla musí být v textu řádně ocitována a uvedena v „Seznamu použité literatury“ na konci
habilitační práce. Přiložené originální vědecké práce musí být za tímto seznamem také ocitovány, a to
v „Seznamu přiložených originálních vědeckých prací“.

•

C. Tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky

Autorský podíl petenta na monografii musí být zásadní a monografie musí být v době zahájení
habilitačního řízení přijata do tisku.
Kontrola originality habilitační práce předložené jako příloha návrhu na zahájení habilitačního řízení
dle čl. 1 odst. 2 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem je prováděna systémem
Turnitin, a to jako součást hodnocení návrhu uchazeče a jeho příloh habilitační komisí dle čl. 3 odst. 4
Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. Pro účely kontroly originality se autorské
práce předložené jako přílohy k habilitačnímu řízení zpravidla odevzdávají též v elektronické formě.
Informace o provedení této kontroly je pak součástí stanoviska habilitační komis a oponentů.

