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Preambule 

Na základě ustanovení článku 24 odst. 6 Statutu je ústav oprávněn udělovat čestný titul 
doctor honoris causa in disciplinae salus laborem, v českém překladu čestný doktor v oboru 
bezpečnost práce (dále jen "doctor honoris causa").  

Tato směrnice stanoví postupy spojené s udělováním tohoto čestného titulu. 
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Titul doctor honoris causa se uděluje jako projev uznání odborníkům, kteří svým 
dosavadním dílem významně přispěli k rozvoji některého z oborů zájmu ústavu v rovině 
teoretické, nebo se významnou měrou podíleli na vyřešení klíčových problémů aplikační 
praxe.  

(2) Titul doctor honoris causa se uděluje: 

a) za celoživotní zásluhy dané osoby v některé z oblastí zájmu ústavu, nebo 

b) za mimořádné výsledky v oblasti vědy, aplikovaného výzkumu a inovací pro praxi 
dosažené v některé z oblastí zájmů ústavu. 

(3) Titul doctor honoris causa může být udělen pouze tehdy, pokud s tím kandidát vyjádří 
souhlas. O tento souhlas je kandidát požádán nejpozději po schválení návrhu na udělení 
titulu Etickou komisí. 

Článek 2 

Řízení pro udělení titulu "doctor honoris causa" za celoživotní zásluhy 

(1) Na udělení titulu doctor honoris causa za celoživotní zásluhy dle čl. 1, bodu 2, písm. a) 
jsou navrhovány osobnosti z odborných oblastí, které tvoří zaměření a perspektivní 
dlouhodobou orientaci Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví (tj. oblasti zájmu 
ústavu), a které svou činností přispěly též k rozvoji vědeckého bádání nebo odborného 
vzdělávání v České republice a v zahraničí. 

(2) Návrh na udělení titulu doctor honoris causa za celoživotní zásluhy může podat kterýkoli 
člen správní rady nebo ředitel ústavu (dále jen navrhovatel). O návrhu rozhoduje správní 
rada na svém jednání. Navrhovatel nejprve správní radu seznámí s navrhovaným 
kandidátem a s odůvodněním k jeho ocenění titulem doctor honoris causa. Poté následuje 
rozprava, která je zakončena hlasováním. V případě, že správní rada s návrhem 
na udělení titulu doctor honoris causa danému kandidátu vyjádří souhlas, je návrh 
postoupen k vyjádření předsedovi hodnotící komise a Etické komisi.  
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Článek 3 

Řízení pro udělení titulu "doctor honoris causa" za mimořádné výsledky v oblasti vědy, 
aplikovaného výzkumu a inovací pro praxi (evaluační řízení) 

(1) Řízení pro udělení titulu doctor honoris causa za mimořádné výsledky v oblasti vědy, 
aplikovaného výzkumu a inovací pro praxi (dle čl. 1, bodu 2, písm. b) se zahajuje na 
základě písemné žádosti kandidáta adresované k rukám ředitele ústavu. Žádost musí být 
podána na předepsaném formuláři (viz Příloha 1), jehož součástí jsou také prohlášení 
kandidáta a vyjádření jeho souhlasu. K žádosti se přikládají další povinné přílohy, jejichž 
seznam je uveden v Příloze 2.  

(2) Došlá žádost o udělení titulu doctor honoris causa za mimořádné výsledky v oblasti 
vědy, aplikovaného výzkumu a inovací pro praxi je nejprve podrobena formální kontrole. 
V případě splnění všech formálních požadavků je kandidát bez zbytečného odkladu 
vyrozuměn, že jeho žádost byla přijata. V případě, že bude shledáno, že žádost je 
zpracována nekvalitně, bude kandidátu vrácena k přepracování; v případě, že bude žádost 
neúplná, bude kandidát vyzván k doplnění chybějících částí. Pakliže ani poté nebude 
žádost předložena v požadované kvalitě, anebo kandidát nedoloží potřebné dokumenty ve 
stanoveném termínu, je ředitel ústavu povinen řízení o udělení titulu doctor honoris 
causa zastavit.  

(3) Po přijetí žádosti je kandidát vyzván k uhrazení poplatku ve výši 20 000,- Kč bez DPH, 
který je určen na úhradu nákladů spojených s evaluačním řízením a s vystavením 
diplomu. V případě, že kandidát dlouhodobě a aktivně spolupracuje s ústavem, může 
ředitel přiznat slevu z tohoto poplatku, nejvýše však ve výši 30 % základní sazby. Po 
uhrazení stanoveného poplatku na bankovní účet ústavu je žádost o udělení titulu 
doctor honoris causa postoupena k věcnému hodnocení. 

(4) Věcné hodnocení předložené žádosti o udělení titulu doctor honoris causa za mimořádné 
výsledky v oblasti vědy, aplikovaného výzkumu a inovací pro praxi spočívá v pečlivém 
posouzení kvality všech odborných výsledků předložených kandidátem (evaluace), jejímž 
cílem je posoudit odborné kvality a vědeckou erudici kandidáta. Evaluace se provádí 
posouzením splnění stanovených kritérií. 

(5) Evaluaci provádí člen hodnotící komise – zpravodaj. Úkolem zpravodaje je prověřit 
kvalitu předložených dokladů prokazujících splnění jednotlivých položek v rámci všech 
hodnocených kritérií. Uznané položky, resp. jejich počet, zpravodaj zapíše do protokolu o 
plnění kritérií (viz Příloha 3) a uvede zde také odpovídající počet přidělených bodů, které 
jsou vypočteny jako součin počtu uznaných položek v rámci daného kritéria a váhy 
tohoto kritéria.  

(6) Hodnocená kritéria a jejich váhy jsou následující: 

 Kritérium 1: Odborné kompetence (váha kritéria K1 = 1) 

 Kritérium 2: Publikační činnost (váha kritéria K2 = 4) 
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 Kritérium 3: Výzkumná, inženýrská nebo poradenská činnost (váha kritéria K3 
= 3) 

 Kritérium 4: Pedagogická, lektorská nebo popularizační činnost (váha kritéria 
K4 = 2) 

 Kritérium 5: Významné technické, inženýrské nebo normativní výstupy (váha 
kritéria K5 = 2) 

 Kritérium 6: Uznání odbornou komunitou (váha kritéria K6 = 1) 

 

(7) Požadavky kladené na kandidát jsou stanoveny diferencovaně v závislosti na jimi 
dosažené kvalifikační úrovně v oblasti BOZP (viz Příloha 4). Minimální počet bodů, 
které musí kandidát během evaluace dosáhnout, je následující: 

 Kandidát s kvalifikační úrovní stupně 7 a 8:  70 bodů 

 Kandidát s kvalifikační úrovní stupně 9:  85 bodů 

 Kandidát s kvalifikační úrovní stupně 10:  100 bodů 

 

(8) Spolu s žádostí o udělení titulu doctor honoris causa za mimořádné výsledky v oblasti 
vědy, aplikovaného výzkumu a inovací pro praxi kandidát předkládá také svou kandidátní 
práci zpracovanou v podobně teze. Teze představují autoreferát, v němž kandidát stručné 
shrne celé své dosavadní odborné působení, výsledky, kterých dosáhl (vhodné je odkázat 
na konkrétní výsledky uvedené v přílohách žádosti), komplexně zhodnotí své přínosy pro 
obor nebo praxi, případně popíše své originální řešení určitého odborného nebo 
praktického problému. Uplatnit lze také komentovaný soubor publikačních prací 
kandidáta. Formální požadavky na zpracování teze nejsou stanoveny; kandidát si může 
zvolit sám jemu nejlépe vyhovující formu, která umožní co možná nejlépe představit jeho 
osobnost, odborný profil a schopnosti (např. psané dílo nebo audiovizuální dílo). 
V případě psaného díla je vyžadován rozsah min. 15 a max. 25 normostran textu bez 
obrázků a příloh.  

(9) Výsledné posouzení kvality kandidáta je provedeno v rámci rozpravy členů hodnotící 
komise. Účelem rozpravy je posoudit osobnost daného kandidáta, jeho profesní vyzrálost 
a odbornou erudici, a to zejména s přihlédnutím k jeho profesní historii, dosaženým 
vědeckým, výzkumným a aplikačním výsledkům, pedagogické nebo osvětové činnosti 
případně i ohlasům na jeho dosavadní odborné aktivity ze strany veřejnosti. V případě 
kandidáta působícího v aplikační praxi je důraz kladen zejména na posouzení jeho 
zkušeností, tvořivosti a schopnosti nalézat nová a originální řešení, jakož i uceleně 
vyjádřit své myšlenky nebo postoje na aktuální problémy aplikační praxe. Rozprava 
sestává ze dvou částí: 

a) Posouzení výsledků provedené evaluace.  

b) Posouzení kvality předložené kandidátní práce. 
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(10) Hodnotící komise sestává ze tří členů – předsedy a dvou členů, z nichž jeden je 
zpravodaj. Členy hodnotící komise jmenuje ředitel ústavu. 

(11) Předsedou hodnotící komise může být jmenován pouze excelentní a všeobecně uznávaný 
odborník s mezinárodním věhlasem disponující kvalifikační úrovní v BOZP na stupni 10. 
Ostatními členy hodnotící komise mohou být jmenováni pouze vysoce erudovaní 
odborníci disponující kvalifikační úrovní v BOZP minimálně na stupni 9. Ve výjimečném 
případě, vyžadují-li si to okolnosti řízení o udělení titulu doctor honoris causa (např. pro 
zajištění nestrannosti při hodnocení apod.), může být do hodnotící komise jmenován 
nejvýše jeden uznávaný odborník disponující kvalifikační úrovní v BOZP na stupni 8.  

(12) V případě, že se hodnotící komise většinově usnese, že kandidát je hoden udělení titulu 
doctor honoris causa za mimořádné výsledky v oblasti vědy, aplikovaného výzkumu a 
inovací pro praxi, je návrh na udělení titulu postoupen k vyjádření Etické komisi.  

 

Článek 4 

Vyjádření Etické komise 

(1) V rámci řízení o udělení titulu doctor honoris causa se k danému kandidátovi vyjadřuje 
Etická komise. Jejím úkolem je prověřit kandidáta z hlediska splnění požadavků 
kladených Etickým kodexem, zejména pak jeho společenské prestiže a morální 
kredibility. Za tímto účelem může Etická komise požádat třetí osoby o podání reference o 
daném kandidátovi.  

(2) V případě, že Etická komise shledá závažné důvody bránící udělení titulu doctor honoris 
causa danému kandidátu, vrátí návrh i s odůvodněním řediteli ústavu. V takovém případě 
je ředitel povinen řízení o udělení titulu doctor honoris causa zastavit a v případě 
kandidáta žádajícího o udělení titulu doctor honoris causa za mimořádné výsledky v 
oblasti vědy, aplikovaného výzkumu a inovací pro praxi jej o této skutečnosti bez 
zbytečného odkladu písemně vyrozumět.  

(3) V případě, že Etická komise neshledá závažné důvody bránící udělení titulu 
doctor honoris causa danému kandidátu, je návrh na udělení titulu považován za 
schválený. 

 

Článek 5 

Udělení diplomu a užívání titulu 

(1) Kandidátu, který úspěšně absolvoval řízení pro udělení titulu doctor honoris causa, je 
vystaven diplom opatřený pečetí Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví. 
Pravost diplomu svým podpisem stvrzují: 

a) Předseda správní rady. 
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b) Předseda hodnotící komise. 

c) Ředitel ústavu nebo jeho zástupce. 

(2) Vzor diplomu o udělení titulu doctor honoris causa je uveden v Příloze 5. 

(3) Diplom se vystavuje ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží úspěšný kandidát a druhý 
je uložen do archivu Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví. 

(4) Diplom o udělení titulu doctor honoris causa se úspěšnému kandidátovi předává při 
setkání členů ústavu nebo v rámci jiné vhodné slavnostní příležitosti. Diplom osobně 
předává předseda správní rady nebo jím pověřený zástupce. V rámci předávacího 
ceremoniálu je kandidát povinen složit promoční slib, jehož znění je uvedeno v Příloze 6. 

(5) Pokud se kandidát z vážných důvodů nemůže na osobní předání diplomu dostavit, může 
mu být diplom na jeho žádost zaslán poštou nebo kurýrem. V takovém případě ale musí 
předem podepsat znění promočního slibu (lze provést i za použití certifikovaného 
elektronického podpisu). 

(6) Kandidát, který úspěšně absolvoval řízení pro udělení titulu doctor honoris causa, složil 
promoční slib a převzal si vystavený diplom, je oprávněn používat zkratku dr.h.c. 
uváděnou za svým jménem. 

(7) Jména osob, kterým byl udělen titulu doctor honoris causa, jsou uvedeny na webových 
stránkách Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 
Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

Tato směrnice nabývá platnosti dnem schválení Správní radou ústavu a účinnosti dnem 
1. 7. 2021. 

 
Seznam příloh 

Příloha 1:  Žádost o udělení titulu doctor honoris causa za mimořádné výsledky v oblasti 
vědy, aplikovaného výzkumu a inovací pro praxi 

Příloha 2: Seznam povinných příloh k žádosti o udělení titulu doctor honoris causa za 
mimořádné výsledky v oblasti vědy, aplikovaného výzkumu a inovací pro praxi 

Příloha 3:  Protokol o plnění kritérií v rámci řízení pro udělení titulu doctor honoris causa za 
mimořádné výsledky v oblasti vědy, aplikovaného výzkumu a inovací pro praxi 

Příloha 4:  Systém kvalifikačních úrovní v BOZP 

Příloha 5:  Vzor diplomu o udělení titulu doctor honoris causa 

Příloha 6:  Promoční slib doktora honoris causa 
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Příloha 1 

ŽÁDOST 

o udělení titulu "doctor honoris causa" za mimořádné výsledky v oblasti vědy, 
aplikovaného výzkumu a inovací pro praxi 

Jméno a příjmení kandidáta vč. 
titulů 

 

Datum narození  

Adresa bydliště  

Zaměstnavatel  

Zastávaná funkce  

Kontaktní údaje telefon: e-mail: 

Nejvyšší dosažené vzdělání* magisterské / doktorské 

Škola (alma mater)  

Absolvovaný studijní program  

Kvalifikační úroveň kandidáta 
v BOZP* 

7 / 8 / 9 / 10 

Název kandidátské práce (teze)  

Odůvodnění žádosti  

Reference 

(minimálně dvě) 

Jméno kontakt 

Jméno kontakt 

Prohlášení kandidáta 

Čestně prohlašuji, že v oboru BOZP nebo v oboru příbuzném 
aktivně působím nejméně 10 let a splňuji tak podmínku pro délku 
odborné praxe.  

Prohlašuji, že jsem se seznámil s pravidly pro udělování doktorátů 
honoris causa Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví, a 
zavazuji se je bezezbytku dodržet. 

Prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé, a že má žádost je 
závazná. Po přijetí mé žádosti uhradím včas poplatek ve stanovené 
výši. V opačném případě beru na vědomí, že má žádost bude bez 
náhrady zamítnuta bez možnosti odvolání. 

Souhlas kandidáta 

Kandidát podáním žádosti dává souhlas se shromažďováním, 
uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti 
nebo dalších přílohách v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). 
Účel získávání těchto osobních údajů je evidence kandidátů, 
fakturace poplatku, vystavení diplomu, uvedení jména kandidáta na 
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webové stránky nebo facebookový profil Znaleckého ústavu 
bezpečnosti a ochrany zdraví a oslovení s pozvánkami na akce, 
kurzy, přednášky, semináře pořádané Znaleckým ústavem 
bezpečnosti a ochrany zdraví. Tyto osobní údaje budou uloženy 
pouze po dobu nezbytnou pro povinnou archivaci dle platných 
právních předpisů a vnitřních předpisů Znaleckého ústavu 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 

V případě, že bude má žádost schválena, souhlasím s udělením titulu 
doktor honoris causa. 

Datum  

Podpis kandidáta  

 

Pozn.*) - vyberte jednu z nabízených variant 
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Příloha 2 

 Profesní životopis kandidáta ve formě Europass. 

 Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vysokoškolském vzdělaní kandidáta. 

 Doklady o odborných kompetencích kandidáta v rozsahu dle Přílohy 3. 

 Přehled publikačních výstupů kandidáta včetně jejich kopií (v případě odborné knihy 
nebo kapitoly v odborné knize postačí titulní strana knihy a tiráž). 

 Přehled výzkumné, inženýrské nebo poradenské činnosti realizované kandidátem 
s uvedením detailů potřebných pro jejich ověření (např. identifikační kód projektu, 
název projektu, doba řešení projektu, název zadavatele zakázky, rozsah inženýrského 
výstupu apod.) – pakliže je kandidát v minulosti realizoval.  

 Přehled pedagogické, lektorské nebo popularizační činnosti kandidáta s uvedením 
detailů potřebných pro jejich ověření (název, místo realizace/instituce, časové období 
apod.) – pakliže je kandidát v minulosti realizoval.  

 Doklady prokazující členství kandidáta v profesních organizacích nebo odborných 
orgánech. 

 Ohlasy na publikační nebo jinou odbornou činnost kandidáta – pouze je-li vyžadováno 
dle Přílohy 3. 

 Doporučení předního odborníka v některém z oborů zájmu ústavu potvrzující 
odbornou erudici kandidáta – pouze je-li vyžadováno dle Přílohy 3. 
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Příloha 3 

PROTOKOL O PLNĚNÍ KRITÉRIÍ  

v rámci řízení pro udělení titulu "doctor honoris causa"  za 
mimořádné výsledky v oblasti vědy, aplikovaného 

výzkumu a inovací pro praxi  

 
Jméno a příjmení kandidáta   

Datum narození  

Nejvyšší dosažené vzdělání magisterské / doktorské 

Kvalifikační úroveň kandidáta 
v BOZP 

7 / 8 / 9 / 10 

 

 

Požadavky 
v závislosti na 

kvalifikační úroveň 
kandidáta v BOZP 

Doloženo 
kandidátem 

(uveďte 
konkrétní počet 
nebo bližší údaj) 

Počet 
uznaných 
položek 
(vyplňuje 
zpravodaj) 

Počet 
získaných 

bodů 
(vyplňuje 
zpravodaj) 

 7, 8 9 10    

Kritérium 1: Odborné kompetence K1 = 1 

Odborná způsobilost 
v prevenci rizik v oblasti 
BOZP 

ANO ANO NV  
  

Odborná způsobilost v jiné 
oblasti nebo v oboru  

ANO NV NV    

Certifikáty nebo osvědčení o 
absolvování programu 
profesního vzdělávání 

ANO ANO NV  
  

Odborná praxe v BOZP nebo 
v oboru příbuzném 

10 
roků 

10 
roků 

10 
roků    

Kritérium 2: Publikační činnost K2 = 4 

Odborná kniha NV NV NV    

Kapitola v odborné knize NV NV NV    
Odborný článek (z toho viz 
níže) 

5 7 9    

Jimp/JSC – původní/přehledový 
vědecký článek v recenzovaném 
odborném periodiku, který je 
obsažen v databázi Web of 
Science nebo ve SCOPUS 

NV 

3 5 
 

  

Jrec – původní/přehledový článek 
v recenzovaném odborném 
periodiku (mimo Jimp/JSC)  

1  
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Požadavky 
v závislosti na 

kvalifikační úroveň 
kandidáta v BOZP 

Doloženo 
kandidátem 

(uveďte 
konkrétní počet 
nebo bližší údaj) 

Počet 
uznaných 
položek 
(vyplňuje 
zpravodaj) 

Počet 
získaných 

bodů 
(vyplňuje 
zpravodaj) 

 7, 8 9 10    

Jost – původní článek v odborném 
nebo populárně naučném 
periodiku, které nespadá do 
žádné z výše uvedených skupin 

NV NV NV  

  

Stať v konferenčním 
sborníku (z toho viz níže) 

3 5 7    

Konference konané v zahraničí NV 1 3    

Konference konané v ČR NV NV NV    

Výzkumná zpráva NV NV NV    

Kritérium 3: Výzkumná, inženýrská nebo poradenská činnost K3 = 3 

Účast na řešení vědecko-
výzkumných projektů 

NV NV ANO    

Účast na řešení náročných 
komerčních projektů nebo 
zakázek 

ANO ANO NV  
  

Účast na zpracování 
znaleckých posudků nebo 
odborných expertiz 

NV NV ANO  
  

Kritérium 4: Pedagogická, lektorská nebo popularizační činnost K4 = 2 

Výuka v odborném předmětu 
se zaměřením na BOZP nebo 
na obory příbuzné 

    
  

Výuka na vysoké škole  NV NV ANO    
Výuka na střední nebo vyšší 
odborné škole NV NV NV    

Vedoucí nebo konzultant 
odborných nebo závěrečných 
prací studentů 

    
  

Disertační nebo rigorózní práce NV NV ANO    
Diplomové nebo bakalářské 
práce NV NV ANO    

Středoškolská odborná činnost NV NV NV    
Jiné (např. lektor odborných 
vzdělávacích kurzů) 3 2 NV    

Oponent odborných nebo 
závěrečných prací studentů 

NV NV ANO  
  

Vytvoření uceleného 
učebního textu (např. skripta, 
studijní opora, učebnice pro 

NV NV ANO  
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Požadavky 
v závislosti na 

kvalifikační úroveň 
kandidáta v BOZP 

Doloženo 
kandidátem 

(uveďte 
konkrétní počet 
nebo bližší údaj) 

Počet 
uznaných 
položek 
(vyplňuje 
zpravodaj) 

Počet 
získaných 

bodů 
(vyplňuje 
zpravodaj) 

 7, 8 9 10    

VŠ, VOŠ nebo SŠ) 
Účast na závěrečných 
zkouškách 

NV NV ANO    

Přednáška na konferenci, 
workshopu nebo odborném 
sympoziu 

3 4 5  
  

Vystoupení v médiích nebo 
na veřejných fórech 
(příspěvek otištěný 
v novinách nebo na 
zpravodajském serveru, 
poskytnutí rozhovoru, 
vytvoření podcastu, 
vystoupení na hromadné 
veřejné akci apod.) 

NV NV NV  

  

Kritérium 5: Významné technické, inženýrské nebo normativní výstupy K5 = 2 

Patent nebo prototyp NV NV NV    
Ověřená technologie nebo 
užitný vzor nebo funkční 
vzorek 

NV NV NV  
  

Výsledky promítnuté do 
legislativních nebo 
koncepčních dokumentů 

    
  

Výsledky promítnuté do právních 
předpisů a norem NV NV NV    

Výsledky promítnuté do směrnic 
a předpisů nelegislativní povahy 
nebo do schválených 
strategických a koncepčních 
dokumentů orgánů státní nebo 
veřejné správy 

NV NV NV  

  

Výsledky promítnuté do 
oficiálních metodik, postupů 
nebo standardizovaných návodů 

NV NV NV  
  

Metodika (NmetS, NmetC, 
NmetA) nebo specializovaná 
mapa Nmap 

NV NV NV  
  

Software nebo specializovaná 
veřejná databáze 

NV NV NV    

Audiovizuální tvorba 
(webová prezentace, 
aplikace, odborný nebo 
osvětový film apod.) 

NV NV NV  
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Požadavky 
v závislosti na 

kvalifikační úroveň 
kandidáta v BOZP 

Doloženo 
kandidátem 

(uveďte 
konkrétní počet 
nebo bližší údaj) 

Počet 
uznaných 
položek 
(vyplňuje 
zpravodaj) 

Počet 
získaných 

bodů 
(vyplňuje 
zpravodaj) 

 7, 8 9 10    

Spolupráce na uspořádání 
odborného workshopu nebo 
konference 

NV NV NV  
  

Kritérium 6: Uznání odbornou komunitou K6 = 1 

Aktivní členství v profesních 
organizacích nebo odborných 
orgánech 

ANO ANO ANO 
   

Ohlasy na publikace, recenze NV NV ANO    
Jiné formy uznání odbornou 
komunitou  

NV ANO NV    

Odkaz na minimálně dvě 
reference 

ANO ANO ANO    

       

Celkem bodů       

 

Poznámka: 

ANO = kandidát musí předložit alespoň jeden doklad prokazující splnění dané položky; 
v případě dalších dokladů, jsou tyto započítány nad rámec povinného minima. 

NV = není vyžadováno, resp. není stanoven minimální počet. 

 

V ………… dne ………   

Podpis kandidáta   

Jméno kandidáta  Jméno zpravodaje 

kandidát  zpravodaj 
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Příloha 4 

Úroveň 
v BOZP 

(stupeň) 
Podúroveň Název odbornosti 

Ekvivalentní 
kvalifikační 
úroveň dle 

NSK 

Požadavek na vzdělání a praxi 

Požadavek na minimální stupeň (formálního) vzdělání Požadavek na praxi 

1 

A 
Technik pro práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou 

3 základní vzdělání není 

B Pracovník bezpečnostní služby 3 střední vzdělání s maturitní zkouškou + osvědčení o odborné kvalifikaci není 

C Preventista požární ochrany 4 střední vzdělání s výučním listem není 

D Preventista BOZP 4 střední vzdělání s výučním listem 1 rok praxe 

2 

A 
Instruktor pro práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou 

4 
základní vzdělání + technik pro práce ve výškách a nad volnou 
hloubkou 

3 roky praxe (při vykonávání prací ve 
výškách a nad volnou hloubkou) 

B 
Technik BOZP / Chemický technik 
BOZP 

4 střední vzdělání s výučním listem není 

C Bezpečnostní pracovník 4 střední vzdělání s maturitní zkouškou není 

D 
Odborný znalec bezpečnosti práce a 
prevence rizik v oblasti provozu 
manipulačních vozíků 

5 
střední vzdělání s maturitní zkouškou, resp. vysokoškolské vzdělání Bc. 
+  platný řidičský průkaz min. skupiny B nebo T 

5 roků praxe, resp. 3 roky praxe (v 
oboru manipulačních vozíků) 

3 

A Personalista 5 střední vzdělání s maturitní zkouškou není 

B Specialista v ergonomii 5 střední vzdělání s maturitní zkouškou není 

C Stavbyvedoucí 5 
střední vzdělání s maturitní zkouškou stavebního zaměření + oprávnění 
podle stavebního zákona uděleném ČKAIT nebo ČKA 

3 roky praxe (při provádění staveb) 

D 
OZO pro nakládání s NCHLaS třídy 
Acute Tox. kategorie 1 a 2 

5 
střední vzdělání s maturitní zkouškou, resp. vysokoškolské vzdělání Bc. 
nebo Mgr. v závislosti na oboru studia 

není specifikováno, resp. není 

4 

A 
BBA, BSc., LL.B., B.A., BPA se 
zaměřením na BOZP, resp. v oboru 
příbuzném 

5 střední vzdělání s maturitní zkouškou dle požadavků dané VŠ 

B 
DiS. se zaměřením na BOZP, resp. v 
oboru příbuzném 

5 střední vzdělání s maturitní zkouškou netýká se 

C 
Bc. se zaměřením na BOZP, resp. v 
oboru příbuzném 

6 střední vzdělání s maturitní zkouškou netýká se 
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Úroveň 
v BOZP 

(stupeň) 
Podúroveň Název odbornosti 

Ekvivalentní 
kvalifikační 
úroveň dle 

NSK 

Požadavek na vzdělání a praxi 

Požadavek na minimální stupeň (formálního) vzdělání Požadavek na praxi 

5 

A Technik PO 5 střední vzdělání s maturitní zkouškou není 

B OZO v požární ochraně 6 střední vzdělání s maturitní zkouškou není 

C OZO v prevenci rizik v BOZP 6 střední vzdělání s maturitní zkouškou, resp. vysokoškolské vzdělání Bc. 3 roky praxe, resp. 1 rok praxe 

D 
OZO k činnostem koordinátora BOZP 
na staveništi 

6 
střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technického 
zaměření, resp. vysokoškolské vzdělání Bc. technického/stavebního 
zaměření  

3 roky praxe, resp. 1 rok praxe 

6 

A 
MBA, LL.M., MSc., MPA, M.A. se 
zaměřením na BOZP, resp. v oboru 
příbuzném 

6 
vysokoškolské vzdělání Bc., resp. střední vzdělání s maturitní zkouškou 
+ manažerská praxe 

dle požadavků dané VŠ 

B Manažer BOZP 7 
střední vzdělání s maturitní zkouškou, resp. vysokoškolské vzdělání Bc. 
+ OZO v prevenci rizik v BOZP 

3 roky praxe, resp. 2 roky praxe 

C Auditor systému řízení BOZP 7 střední vzdělání s maturitní zkouškou + Manažer BOZP 
5 roků praxe z toho nejméně 2 roky v 

BOZP 

7 

A 
Mgr. se zaměřením na BOZP, resp. v 
oboru příbuzném 

7 střední vzdělání s maturitní zkouškou netýká se 

B 
Navazující Mgr. (NMgr.) se zaměřením 
na BOZP, resp. v oboru příbuzném 

7 vysokoškolské vzdělání Bc. netýká se 

C 
DBA, DPA, LL.D., DSc. se zaměřením 
na BOZP, resp. v oboru příbuzném 

7 vysokoškolské vzdělání Mgr./NMgr. + MBA, LL.M., MPA nebo MSc. dle požadavků dané VŠ 

8 

A Dr.h.c. in disciplinae salus laborem 7 vysokoškolské vzdělání Mgr./NMgr. + evaluační řízení dle požadavků ZÚBOZ 

B 
Soudní znalec v oboru bezpečnost práce 
a ergonomie 

7 vysokoškolské vzdělání Bc. + zkouška dle zákona č. 254/2019 Sb. 5 roků praxe 

9 

A 
Doktor v oboru se zaměřením na BOZP, 
resp. v oboru příbuzném (tzv. malý 
doktorát - JUDr., RNDr., PhDr. atd.) 

7 vysokoškolské vzdělání Mgr./NMgr. 
dle požadavků dané VŠ pro rigorózní 

řízení 

B 

Philosophiae doctor v oboru se 
zaměřením na BOZP, resp. v oboru 
příbuzném (tzv. velký doktorát - Ph.D., 
resp. ekvivalentní CSc. nebo Dr.) 

8 vysokoškolské vzdělání Mgr./NMgr. netýká se 
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Úroveň 
v BOZP 

(stupeň) 
Podúroveň Název odbornosti 

Ekvivalentní 
kvalifikační 
úroveň dle 

NSK 

Požadavek na vzdělání a praxi 

Požadavek na minimální stupeň (formálního) vzdělání Požadavek na praxi 

10 

A 
Docent v oboru BOZP, resp. v oboru 
příbuzném 

8 vysokoškolské vzdělání Ph.D. (resp. ekvivalentní – CSc. nebo Dr.) 
dle požadavků dané VŠ pro habilitační 

řízení (min. 3 roky po získání titulu 
Ph.D.) 

B 
Profesor v oboru BOZP, resp. v oboru 
příbuzném 

8 vysokoškolské vzdělání Ph.D. (resp. ekvivalentní – CSc. nebo Dr.) 
dle požadavků dané VŠ pro řízení 

jmenování profesorem (min. 5 roků po 
získání titulu Doc.) 

C 
Doktor věd se zaměřením na BOZP, 
resp. v oboru příbuzném 

8 vysokoškolské vzdělání Ph.D. (resp. ekvivalentní – CSc. nebo Dr.) 
dle požadavků AV ČR pro řízení o 

udělení titulu doktor věd 
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Příloha 5 

 

ZNALECKÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
NA ZÁKLADĚ ČLÁNKU 24, ODST. 6 STATUTU ÚSTAVU BYL/A DNE XX.XX.XXXX OCENĚN/A 

ČESTNÝM TITULEM  

DOCTOR HONORIS CAUSA  
I N DI SCI PLI NAE SALUS LABOREM  

PAN/PANÍ  

JMÉNO PŘÍJMENÍ  

ZA CELOŽIVOTNÍ ZÁSLUHY V OBORU BEZPEČNOST PRÁCE  

ZA MIMOŘÁDNÉ VÝSLEDKY V OBLASTI VĚDY, APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A INOVACÍ PRO PRAXI 
V OBORU BEZPEČNOST PRÁCE 

V PRAZE DNE otisk pečeti  

podpis podpis podpis 

JMÉNO PŘÍJMENÍ JMÉNO PŘÍJMENÍ JMÉNO PŘÍJMENÍ 

PŘEDSEDA HODNOTÍCÍ KOMISE  PŘEDSEDA SPRÁVNÍ RADY ŘEDITEL ÚSTAVU 
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Příloha 6 

 
PROMOČNÍ SLIB DOKTORA HONORIS CAUSA (in disciplinae salus laborem) 

 

Slibuji na svou čest a svědomí, že jako doktor honoris causa Znaleckého ústavu bezpečnosti a 
ochrany zdraví budu zachovávat vážnost a důstojnost tohoto titulu, který mi byl udělen, budu 
se řídit zásadami etiky a přispívat k uskutečňování humanitních ideálů demokratické 
společnosti.   

Vědom si důležitosti problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví osob coby nedílné součásti 
prosperity celé společnosti, budu podporovat rozvoj vědeckého a technického poznání v této 
oblasti a svou vzdělávací, vědeckou a další tvůrčí činností budu aktivně usilovat o dosahování 
nových pokroků a prosazování inovativních řešení do praxe.  


