
Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 
 

Návrh na zahájení habilitačního řízení na Pedagogické fakultě JU 

Jméno a příjmení včetně titulů:  

Rodné příjmení:  

Rodné číslo:  

Datum a místo narození:  

Státní občanství:  

Adresa trvalého bydliště: 
Ulice, číslo:  

PSČ, město:  

Telefon:  

Email:  

Korespondenční adresa: (pouze je-li odlišná od trvalé adresy) 

Ulice, číslo:  

PSČ, město:  

Obor habilitačního řízení:                                            Pedagogická psychologie 

Návrhy tří témat habilitační přednášky: 
1.  

2.  

3.  

Habilitační práce: 

Název habilitační práce:  

Typ habilitační práce dle čl. 1 odst. 3. Řádu habilitačního řízení na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích (vybranou možnost označte prosím křížkem): 

  písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky 

 soubor uveřejněných vědeckých prací doplněný komentářem 

 tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky 

Povinné přílohy návrhu na zahájení habilitačního řízení: 

1. 
Strukturovaný profesní životopis zaměřený zejména na odbornou, vědeckou a pedagogickou 

činnost v oboru Pedagogická psychologie. 

2. 

Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání, o získaných titulech, 

vědeckých hodnostech (v případě zahraničních uchazečů nostrifikovaný diplom o 

vysokoškolském vzdělání a získaných titulech a vědeckých hodnostech). 



3. 
Doklady osvědčující pedagogickou praxi ve struktuře dle  

Formuláře č. 2 - Řádu habilitačního řízení čl. 1 odst. 4 písm. d) j). 

4. 
Seznam publikovaných vědeckých a odborných prací ve struktuře dle  

Formuláře č. 3 - Řádu habilitačního řízení čl. 1 odst. 4 písm. e). 

5. 

Doklady o řešených výzkumných projektech a grantech; seznam absolvovaných vědeckých, 

odborných nebo uměleckých stáží; výčet přednášek na konferencích ve struktuře dle 

Formuláře č. 4 - Řádu habilitačního řízení čl. 1 odst. 4 písm. g) h) i).  

6. 
Seznam citací a dalších ohlasů na publikace uchazeče ve struktuře dle  

Formuláře č. 5 - Řádu habilitačního řízení čl. 1 odst. 4 písm. f).   

7. 
Habilitační práci dle Řádu habilitačního řízení čl. 1 odst. 3 písm. a) až c), v pěti výtiscích a v 

elektronické verzi; včetně souhrnu habilitační práce ve 30 výtiscích. 

8. Název a anotaci tří témat habilitační přednášky 

9. 
Doklad o úhradě poplatku dle Opatření děkana č. 6/2017 bod 3, který je splatný do 10 dnů 

ode dne podání přihlášky. 

V Českých Budějovicích dne:  

Podpis uchazeče:  

 

 

 


