Přehled materiálů pro zahájení řízení ke jmenování profesorem
na FEKT VUT v Brně
1. Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma
písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo na návrh děkana.
2. Uchazeč o jmenování profesorem předkládá děkanovi fakulty prostřednictvím vědeckého
oddělení tyto materiály:
a) Žádost o zahájení řízení ke jmenování profesorem obsahující jméno uchazeče, obor
jmenování a návrh tématu profesorské přednášky* – 1×.
b) Odborný životopis* – 2×.
c) Doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných titulech – 1×.
d) Doklad o habilitaci na základě habilitačního řízení, jehož součástí bylo předložení habilitační
práce – 1×.
e) Přehled pedagogické praxe uchazeče* – 2×.
f) Písemná podporující stanoviska dvou profesorů téhož nebo příbuzného oboru – 2×.
g) Seznam publikovaných prací, seznam významných realizovaných inženýrských děl, včetně
jejich charakteristik nebo základní dokumentace, podíl uchazeče a přehled odezvy – seznam
odpovídá členění autoevaluačního hodnocení uchazeče na základě požadavků směrnice
děkana č. 9/2016 definující „Hodnocení pedagogické a tvůrčí činnosti na FEKT VUT v
Brně“ a doplňující Směrnici rektora č. 9/2018 „Postup při jmenovacím řízení na VUT v
Brně“ – 7×.
h) Vyjádření vztahu k VUT a důvodů pro předložení návrhu ke jmenování na VUT, pokud se
řízení zahajuje na návrh uchazeče* – 2×.
i) Vlastní hodnocení uchazeče* – toto hodnocení je věrohodným a doložitelných dokladem,
který obsahuje:
• tabulku dosažených kvantifikovaných hodnotících kritérií – 2×,
• souhrnné vlastní vyjádření k bodovému hodnocení, k minimálním požadavkům podle
tabulky kvantifikovaných kriterií a komentář k možnostem jejich dosažení vzhledem k
oborovému zaměření a profilu uchazeče - 2×.
j) Originály nebo kopie deseti nejvýznamnějších publikací - 2×.
k) Brožury vydané podle Směrnice rektora č. 61/2017 – „Vědecké spisy, Edice – Habilitační a
inaugurační přednášky“ – 100 ks.
l) Odborná charakteristika uchazeče* (max. 30 řádek textu, řádkování 1, včetně průběhu
zaměstnání; – 1×.
Uchazeč dále předloží 6 ks CD s následujícími dokumenty:
- Odborný životopis uchazeče zivotopis.pdf
- Autoevaluační hodnocení uchazeče hodnoceni.xls
- Seznam vědeckých a odborných prací uchazeče v členění FEKT publikace.pdf
- Přehled pedagogické praxe uchazeče praxe.pdf
- Podporující stanoviska dvou profesorů téhož (příbuzného) oboru s1.jpg, s2.jpg
Kompletní materiály jsou předkládány jednotně ve složce, přičemž jsou jednotlivé dokumenty dle výše uvedených
bodů oddělitelné.

* Relevantní dokumenty obsahují datum (při zahájení řízení) a podpis kandidáta
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