
INSTRUKCE PRO TISK HABILITAČNÍCH A INAUGURAČNÍCH SPISŮ 

 

V souladu s Metodikou pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem 

na ČVUT v Praze, článek 1, odst. 4 platnou od 1. 10. 2002 vydává ČVUT tiskem  

v samostatné řadě habilitační spisy (v rozsahu 10 až 20 stran) a inaugurační 

spisy (v rozsahu 20 až 30 stran) a vystavuje je na webu.  

 

Podle článku 6, odst. 11 (habilitační řízení) a článku 7, odst. 9 (jmenovací řízení) 

této metodiky bude s návrhem na jmenování uchazeče předložen odboru pro 

vědeckou a výzkumnou činnost RČVUT text habilitačního nebo inauguračního 

spisu. 

 

Uchazeč vyplní zadávací list pro vydání habilitačního resp. inauguračního spisu. 

Zadávací listy jsou umístěny jednak na webu ČVUT/věda a výzkum/habilitační  

a jmenovací řízení, jednak na webu ČVUT/Česká technika – nakladatelství ČVUT  

(http://intranet.cvut.cz/cs/struktura/ctn/pro-autory).  

Zadávací list autor odevzdá spolu s habilitačním spisem resp. inauguračním 

spisem (profesorskou přednáškou) v tištěné podobě a na elektronickém nosiči 

(CD) ve formátu PDF včetně stran 1 až 4 do České techniky – nakladatelství ČVUT 

(dále CTN), Masarykova kolej, Thákurova 1 (vchod ze Seminární ulice), Janě 

Schneiderové (tel. 224 355 031, e-mail: jana.schneiderova@cvut.cz ).  

 

Podklady předávat osobně (nikoli zasílat poštou) nejméně tři týdny před 

projednáváním návrhu ve VR fakulty, jinak nebude spis vytištěn a řízení na tuto 

VR nebude zařazeno.  

Pro projednání návrhu ve VR ČVUT je vytištění habilitačního a inauguračního 

spisu bezpodmínečně nutné.  

 

Tisk a distribuci podle rozdělovníku zajišťuje CTN.  

 

Podklady pro tisk mají být odevzdány camera ready v tištěné podobě a zároveň 

na elektronickém nosiči ve formátu PDF (tisková kvalita).  

 

 Doporučený jazyk: angličtina nebo čeština 

 Publikaci bude přiděleno ISBN na základě předloženého Zadávacího listu 

(přidělí CTN) 

 Formát A5 

 Sazební obrazec 108 x 175 mm na osu, stránková číslice dole uprostřed,  

10 mm od spodního okraje  

 Počítačová sazba: 

– Word nebo TEX, velikost písma 10 až 11 bodů 

– Umístění nadpisů zleva 

– Umístění rovnic, tabulek a obrázků vždy centrovaně 

– Kapitoly číslovat, názvy hlavních kapitol tučně, event. velkými písmeny, 

ostatní nadpisy číselně rozlišit (max. čtyřciferné rozlišení) 

– Řádkování 1 

http://intranet.cvut.cz/cs/struktura/ctn/pro-autory
mailto:jana.schneiderova@ctn.cvut.cz


 Obsah prvních pěti tiskových stran  

– 1. strana České vysoké učení technické v Praze a fakulta – česky, 

 anglicky, jméno a příjmení autora včetně titulů 

 Název spisu – česky, anglicky 

– 2. strana Summary 

– 3. strana Souhrn (stejný text jako na straně 2 v češtině) 

– 4. strana Klíčová slova v češtině 

 Klíčová slova v angličtině 

– 5. strana Obsah 

– další strany  Následuje text přednášky 

 Citace literatury umístit na konec textu přednášky 

 Poslední kapitola s názvem JMÉNO AUTORA, tituly,  

 datum narození 

 Následuje strukturovaný životopis, seznam publikací 

 Obálku publikace graficky zpracuje a připraví CTN. 

 

 

Po úspěšném řízení budou habilitační a inaugurační spisy rovněž umístěny na 

webu ČVUT (Věda a výzkum/habilitace a inaugurace/habilitační spisy a pro-

fesorské spisy). 

 

 

Důležité upozornění: 

Při zahajování habilitačního nebo jmenovacího řízení si uchazeč zaktualizuje 

komponentu VVVS (včetně citací), je nutné, aby byla v souladu s Web of Science 

a Scopus. 

(Materiály předložené uchazečem k habilitačnímu nebo profesorskému řízení, 

musí být v souladu s údaji uvedenými ve VVVS, Scopus a Web of Science).    

 

 

S dotazy se obracejte na Rektorát ČVUT, odbor pro vědeckou a výzkumnou 

činnost – Ing. Kamila Macháňová, tel: 224 353 462 

 

 

V Praze dne 18. 4. 2017  

 


