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TEMPLATE 4: ACTION PLAN 

Identifikační číslo: 2019CZ469429 
Hodnocená organizace:  
Fakulta sportovních studií Masarykovi univerzity 
Kontakty na organizaci:  
Zuzana Sajdlová, HR manažér (sajdlova@fsps.muni.cz) 
Fakulta sportovních studií Masarykovi univerzity, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika 

DATUM PODÁNÍ: 04.12.2020 

1. INFORMACE O ORGANIZACI 
Uveďte prosím omezený počet klíčových údajů pro vaši organizaci. Údaje označené * jsou povinné. 

ZAMĚSTNANCI & STUDENTI FTE 

Celkem výzkumní pracovníci = zaměstnanci, držitelé stipendií, PhD. studenti buď na 
plný nebo částečný úvazek zapojení do výzkumu 

66,05 FTE + 71 PhD 
studenti 

Z toho mezinárodní (tj. cizí státní příslušnosti) 4,5 FTE + 2 PhD studenti 

Z nichž jsou financovány externě (tj. pro koho je organizace hostitelskou 
organizací) 

0 

Z toho žen 178 25,15 FTE + 23 PhD 
studenti 

Z toho výzkumníků ve fázi R3 nebo R4 = Výzkumníků s velkou mírou autonomie, 
obvykle zastávajících status hlavního řešitele nebo profesora. 

3,4 FTE  

Z toho ve fázi R2 = ve většině organizací odpovídající postdoktorské úrovni 18,25 FTE  

Z toho ve fázi R1 = ve většině organizací odpovídající doktorské úrovni 7,9 FTE 

Celkový počet studentů (pokud je to relevantní) 1344  

Celkový počet zaměstnanců (včetně vedoucích, administrativních, pedagogických a 
výzkumných pracovníků) 

104,89 FTE  

FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU (údaje za poslední fiskální rok) € 

Celkový roční rozpočet organizace 355 734 

Roční přímé/vládní financování organizace (určené pro výzkum) 275 768 

Roční soutěžní vládní financování (určené pro výzkum, získané v konkurenci/soutěži 
s jinými organizacemi – včetně financování EU) 

73 474 

Roční financování ze soukromých nevládních zdrojů určené na výzkum 6 492 

ORGANIZAČNÍ PROFIL (velmi stručný popis vaší organizace, maximum 100 slov) 

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity vznikla 1. 1. 2002. Vzdělává odborníky ve 
sportovních vědách a propaguje atributy zdravého způsobu života jako nutné součásti moderního 
životního stylu. Fakulta aplikuje a rozvíjí poznatky tělovýchovného lékařství pro potřeby sportu a 
sportovní výchovy, předává nejnovější poznatky z oblasti regenerace a výživy ve sportu i v běžném 
životě, připravuje kvalifikované odborníky pro edukativní aktivity v sociální a volnočasové oblasti, 
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dále vzdělává odborníky v oblasti managementu sportu. Věnuje také pozornost speciálním 
výukovým procesům nutným pro profesionální činnost bezpečnostních složek. 

 

2. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY SOUČASNÉ PRAXE:  

Uveďte prosím přehled silných a slabých stránek současné praxe ve čtyřech tematických okruzích 

Charty a Kodexu ve vaší organizaci. 

Oblast Charty a 

Kodexu 
SILNÉ and SLABÉ STRÁNKY 

Etické a profesní 
aspekty 
 

Silné stránky: 
1. Na Masarykově univerzitě jsou Statutem  vydefinovány v čl. 2 - 

akademické svobody. Směrnice MU č. 6/2015 vyjadřuje etické zásady a 
postupy, jimiž se musí pracovníci MU řídit.  

2. Etické zásady a postupy ve výzkumu se dodržují a jsou zajištěny orgánem 
Masarykovy univerzity, který schvaluje etické aspekty výzkumu na 
Masarykově univerzitě – Etickou komisí pro výzkum (EKV).  

3. Bezpečné pracovní postupy a požadavky týkající se ochrany údajů jsou 
dodržovány v souladu s legislativou ČR a vnitřními předpisy Masarykovy 
univerzity a Fakulty sportovních studií. Ochrana dat a důvěrných 
informací je zpracována pro Masarykovu univerzitu zde.  

4. Na Masarykově univerzitě využíváme systém hodnocení zaměstnanců 
EVAK. Na Fakultě sportovních studií zavádíme systém hodnocení 
akademických pracovníků, který pružněji zohledňuje požadavky kladené 
nadřízenými orgány na výkonnostní ukazatele fakulty. 

Slabé stránky: 
1. Nízká úspěšnost v získávání externích grantů, což vede k obtížně 

dostupnému financování výzkumu a financování technického a 
přístrojového vybavení pro výzkumníky. 

2. Etické zásady a pravidla zvyšují administrativní zátěž výzkumných 
pracovníků (dle R2 a R3). 

3. Nedostatečná znalost tématu plagiátorství, duševního vlastnictví a 
autorských práv mezi výzkumnými pracovníky. 

4. R1, R2 a R3 mají nízkou znalost strategických dokumentů fakulty 
(Dlouhodobý záměr FSpS) a systémů pro řízení a správu projektů, 
zpracování účetních dokladů, personálního řízení.  

5. Chybí informace k předpisům pro projektové a administrativní úkony. 
6. Neexistuje plán šíření výsledků nebo postupů při komunikování 

výzkumných výsledků. 
7. Velké procento výzkumníků není seznámeno s možnostmi využít jako 

podporu vnější komunikace Oddělení pro vnější vztahy a Tiskový odbor 
RMU. 

8. Chybí dostatečná znalost obsahu etických kodexů.   

9. Nedostatečná komunikace a zpětná vazba k systému hodnocení 
pracovníků. 

https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/statut-mu
https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Predpisy_MU/Masarykova_univerzita/Smernice_MU/SM06-15/Smernice_MU_6-2015.pdf
https://www.muni.cz/o-univerzite/fakulty-a-pracoviste/rady-a-komise/eticka-komise-pro-vyzkum/o-komisi
https://it.muni.cz/prehledy/doporuceni-pro-uzivani-ulozist
https://is.muni.cz/www/dufek.roman/img_ext/manual_EVAK_pro_hodnocene_akademicke_pracovniky.pdf
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Nábor a výběr Silné stránky: 
1. Na Fakultě sportovních studií využíváme při náboru výzkumných 

pracovníků aplikaci JOBS.MU. Jedná se o interní aplikaci, do které mají 
přístup členové výběrového řízení a personalisté. Pro veřejnost je inzerce 
komunikována přes portál kariéra MUNI. Místa pro absolventy se 
automaticky přenášejí na https://www.jobcheckin.muni.cz/ a výběrová 
řízení zveřejněná v CS+EN nebo jen EN se automaticky přenášejí 
na https://www.timeshighereducation.com/unijobs/.  

2. Přerušení kariery není ve sportovní oblasti bráno negativně, paralelní 
cesta je zde považována spíše za výhodu. Praktická znalost je předávána 
jak studentům ve výuce, tak je využívána ve vědecké oblasti. 

Slabé stránky: 
1. Členové komise výběrového řízení a účastníci procesu náboru nejsou 

seznámeni se zásadami OTM-R. 
2. Znění inzerátu ne vždy obsahuje všechny relevantní informace (zajištění 

dostatku informací uchazečům o MU, pracovišti, kariéře).  
3. Požadavky na uchazeče jsou někdy protichůdné, nesystematické. 
4. Kritéria pro každou pozici jsou definována vedoucím katedry/oddělení 

bez jasných pravidel a znalosti správné (OTM-R) praxe.  
5. Nejsou stanovena jasná pravidla a chybí znalost správné (OTM-R) praxe 

u vedoucích pracovníků. 
6. Nejasná pravidla adaptačního procesu. 
7. Chybí metodický postup pro složení komise pro výběrová řízení. 
8. Nedostatečná transparentnost při získávání a výběru výzkumných 

pracovníků (problematické zejména u R1). 
9. Nemáme pravidla a postupy pro nábor postdoktorských výzkumníků a 

cílený nábor těchto pozic neprobíhá, pokud nejsou k dispozici externí 
projektové zdroje. Není upraveno ve směrnicích. 

Pracovní podmínky a 

sociální zabezpečení  

Silné stránky: 
1. Fakulta poskytuje částečné úvazky, možnost homeoffice převážně pro 

rodiče malých dětí. Interní ekonomicko-správní informační systém 
umožňuje zaměstnancům žádat o umožnění homeoffice. Standardem je 
také využívaní flexibilní pracovní doby dle směrnice.  

2. Pracovní smlouvy na dobu určitou jsou poskytovány v souladu se 
směrnicí Rady 1999/70/ES a s národní legislativou, tj. Zákon č. 262/2006 
Sb., zákoník práce. 

3. Mzdy pro všechny pozice na Masarykově univerzitě (MU) jsou upraveny 
ve Vnitřním mzdovém předpisu MU v souladu s kolektivní smlouvou MU 
pro období 2018-2021. 

4. Na MU jsou uplatňovány zejména následující mzdové složky: mzdový 
tarif, osobní ohodnocení, funkční příplatek a odměna. 

5. Rektorát fakultě každoročně přiděluje finanční prostředky na podporu 
zahraničních profesorů. Oddělení vnějších vztahů nabízí zaměstnancům i 
doktorským studentům pravidelné informace o možnostech výukových a 
školících pobytů v rámci programu Erasmus+. 

6. Existuje fakultní soutěž na interní výzkumné projekty, univerzitní 
grantová agentura, projektové oddělení informuje o výzvách a poskytuje 
podporu při podávání projektů včetně informací o podmínkách 
investorů. Schvalování zdrojů a nákladů při přípravě výzkumného 
projektu je prováděno vedoucím oddělení, kam zaměstnanec spadá. 

https://www.muni.cz/o-univerzite/kariera-na-mu/volna-mista
https://www.jobcheckin.muni.cz/
https://www.timeshighereducation.com/unijobs/
https://is.muni.cz/do/fsps/fak_predpisy/smernice-dekana/2017-15_Rozvrzeni_a_evidence_pracovni_doby_FSpS.pdf
https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/vnitrni-mzdovy-predpis-mu
https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Kolektivni_sml_MU/82737377/Collective_Agreement__1._7._2018_-_30._6._2021_.doc
https://is.muni.cz/auth/do/mu/Uredni_deska/Kolektivni_sml_MU/82737377/Collective_Agreement__1._7._2018_-_30._6._2021_.doc
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7. Mezinárodní zkušenosti jsou jedním z důležitých kritérií pro kariérní 
postup. Zahraniční stáž, která je podmínkou zahájení habilitačního řízení, 
musí trvat minimálně jeden měsíc.  

8. Na fakultě je stanoven požadavek na povinný pobyt každého doktoranda 
na zahraniční univerzitě nebo jiné výzkumné organizaci rovněž 
minimálně po dobu jednoho měsíce.  

9. Pedagogický výkon pracovníků je zohledněn v rámci systému pro 
hodnocení akademických pracovníků.  

10. Výzkumní pracovníci jsou zastoupeni v rozhodovacích a poradních 
orgánech fakulty a univerzity na základě jmenování nebo výsledku voleb 
(Akademický senát, Vědecká rada, Rada pro vnitřní hodnocení, Odbory, 
Ediční komise, Etická komise pro výzkum apod.). 

Slabé stránky: 
1. Na univerzitě není platný Kariérní řád. 
2. Nejasně definovaný proces přístupu a využívání core facilities pro 

výzkum. 
3. Výzkumní pracovníci vnímají své finanční ohodnocení jako nedostatečné. 
4. Rovnováha mezi pohlavími při sestavování výběrové komise není 

formálně zakotvena. 
5. Chybí strategie pro rozvoj kariéry jak na celouniverzitní úrovni, tak na 

úrovni fakulty.  
6. Neexistuje kariérní poradenství pro akademické pracovníky.  
7. Kariérní centrum na úrovni RMU poskytuje poradenství pouze 

studentům (kategorie R1). 
8. Chybí znalost týkající se ochrany duševního vlastnictví mezi výzkumnými 

pracovníky.  
9. Výzkumní pracovníci mají neúplné znalosti v oblasti uvádění 

spoluautorství. 
10. Pracovníci nejsou seznámeni s pravidly rozdělení podílu na zisku 

z uplatnění vědeckých výsledků. 
11. Pedagogická a administrativní zátěž má negativní vliv na realizaci 

výzkumných záměrů. 
12. Nízké povědomí o možnosti uplatnit stížnost a odvolání ohledně 

pracovních podmínek a práv. 

Vzdělávaní a rozvoj Silné stránky: 
1. R1 mají a využívají plně možnosti kontaktu se svými školiteli. 
2. Osobní a profesionální rozvoj je navrhován výzkumným pracovníkem a 

schvalován jeho vedoucím.  
3. MU i FSpS nabízí kurzy prostřednictvím CŽV, které se týkají jak odborných 

znalostí, tak měkkých dovedností, jazykových a počítačových znalostí 
apod. 

4. Vedoucí pracovníci provádí každý rok se svými podřízenými pracovníky 
hodnocení jejich ročního výkonu v aplikaci EVAK.  

Slabé stránky: 
1. Nedostatečné sdílení informací, zkušeností a znalostí napříč fakultou. 
2. Chybí školení manažerských dovedností pro vedoucí pracovníky. 
3. Chybějící kariérní řád. 
4. Dovednosti a schopnosti výzkumných pracovníků založené na dalším 

profesním rozvoji nejsou vyhodnocovány ani dostatečně sdíleny. 
5. Informovanost vedoucích pracovníků o jejich zodpovědnostech a 

povinnostech není dostatečná.  
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3. AKCE 

    

Akční plán a strategie HRS4R musí být zveřejněny na snadno přístupném místě na webových stránkách organizace.  

Uveďte prosím webový odkaz na webovou stránku (stránky) věnované personální strategii organizace: 

*URL: https://www.fsps.muni.cz/o-nas/hr-award 

 

Vyplňte prosím souhrnný seznam všech jednotlivých akcí, které mají být provedeny v HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers) vaší organizace, 

aby se vyřešily slabé nebo silné stránky identifikované v gap analýze: 

Navrhované 
AKCE 

Volný text – max 
100 slov 

GAP 
Principy 

Získáno z GAP 
analýzy 

Načasování (alespoň 
podle 

čtvrtletí/semestru roku) 
Odpovědná skupina 

Cíl(e) 
Indikátor(y) 

Pravidla 
využívání 
výzkumné 

infrastruktury 

1, 23 4Q/2021 Proděkan pro celoživotní 
vzdělávaní  

Cíl(e) 
1. Vyhodnocení účinnosti nových pravidel využívání klíčové výzkumné infrastruktury 

(core facilities) na základě aktuálních potřeb výzkumných pracovníků (uživatelů). 
2. Aktualizace vnitřní směrnice definující pravidla využívání klíčové výzkumné 

infrastruktury (core facilities) na základě aktuálních potřeb instituce. 
Indikátor(y) 

• Vnitřní směrnice zveřejněná na webových stránkách FSpS. 

Šíření a 
využívání 
výsledků 
výzkumu 

8 3Q/2021 Proděkanka pro vědu a 
výzkum 
 

Cíl(e) 
1. Organizace workshopu (diskusního panelu) pro výzkumné pracovníky FSpS MU na 

téma Open science a Open Access 
Indikátor(y) 

• Počet workshopů: 1. 

https://www.fsps.muni.cz/o-nas/hr-award
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Etické zásady ve 
výzkumném 

prostředí 

2, 32 1Q/2022 Proděkanka pro vědu a 
výzkum 
 

Cíl(e) 
1. Workshopu (diskusního panelu) pro výzkumné pracovníky FSpS MU se zástupci 

Etické komise pro výzkum MU na téma etických aspektů výzkumů realizovaných na 
FSpS MU. 

2. Workshop – kritické aspekty přípravy informovaných souhlasů a žádostí o schválení 
projektů etickou komisí pro výzkumné pracovníky (snížení časové zátěže a eliminaci 
rizika opakovaných korekcí v žádosti). 

Indikátor(y) 

• Počet workshopů: 2. 

Plagiátorství  3, 32  1Q/2022 Proděkanka pro vědu a 
výzkum 
 

Cíl(e) 
1. Organizace workshopu (diskusního panelu) pro výzkumné pracovníky FSpS MU na 

téma plagiátorství. 
Indikátor(y) 

• Počet workshopů: 1. 

Duševní 
vlastnictví 

3, 31, 32 1Q/2022 Proděkanka pro vědu a 
výzkum 
 

Cíl(e) 
1. Organizace workshopu (diskusního panelu) pro výzkumné pracovníky FSpS MU na 

téma duševní vlastnictví a autorská práva, spoluautorství v případě výzkumu s 
dohlížejícími osobami. 

Indikátor(y) 

• Počet workshopů: 1. 

Ochrana dat a 
bezpečné 
pracovní 
postupy 

7 1Q/2022 Proděkanka pro vědu a 
výzkum 
 

Cíl(e) 
1. Organizace workshop (diskusního panelu) o využívání společného úložiště dat, 

procesní nastavení v projektech. 
Indikátor(y) 

• Počet workshopů: 1. 

Informace a 
postupy pro 

vědecké 
pracovníky v 

oblasti 

1, 4, 5, 6, 8, 
9, 31, 32 
 

2Q/2022 Oddělení vědy, výzkumu 
a projektové podpory 

Cíl(e) 
1. Grafická mapa s informacemi a postupy pro vědecké pracovníky v oblasti 

administrativní podpory (včetně odkazu na relevantní poskytovatele grantových 
příležitostí a kontakty na odpovědné pracovníky FSpS). Zohledňující etické aspekty 
výzkumu, duševní vlastnictví, nakládání s daty včetně jejich šíření, liniové řízení, 
ekonomické a personální aspekty. 
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administrativní 
podpory 

2. Provedení školení práce s aplikací Interní systém pro evidenci projektů (ISEP). 
3. Workshop pro výzkumné pracovníky s úspěšnými žadateli v mezinárodních 

projektových výzvách. 
Indikátor(y) 

• Grafická mapa pro výzkumné pracovníky. 

• Počet workshopů: 2. 

Oblast 
nediskriminace 

 

10, 22, 27 4Q/2021 Tajemnice fakulty 
Vedoucí personálního 
oddělení 

Cíl(e) 
1. Nastavení pravidel nediskriminace pro složení výběrových komisí (s ohledem na 

genderovou vyváženost a další aspekty), pravidla nediskriminace zahrnout do 
metodiky procesu náboru zaměstnanců. 

2. Uspořádání workshopu pro výzkumné pracovníky se zacílením na problematiku 
Gender Policy.  

Indikátor(y) 

• Metodický materiál pro složení výběrových komisí. 

• Počet workshopů: 1. 

Strategie pro 
evaluaci 

výzkumných 
aktivit 

11, 25, 28, 
30 

4Q/2021 Proděkan pro strategii a 
rozvoj 
 

Cíl(e) 
1. Aktualizace systému hodnocení pracovníků (v oblasti výzkumných aktivit) pro 

hodnocení výzkumných aktivit na fakultní i individuální úrovni.  
Indikátor(y) 

• Implementace revidovaného systému hodnocení pracovníků ve formě směrnice 
FSpS. 

• Počet workshopů: 1. 

Kritéria 
přijímacího 

řízení do Ph.D. 
studia 

15 2Q/2021 Proděkanka pro vědu a 
výzkum 
Předseda komise pro 
doktorské studium 

Cíl(e) 
1. Revize a úprava kritérií přijímacího řízení do Ph.D. studijního programu zveřejněné 

v českém i anglickém jazyce. 
Indikátor(y) 

• Webové stránky FSpS s revidovanými informacemi. 

Strategie pro 
evaluaci 

18, 29 4Q/2021 Proděkan pro vnější 

vztahy a 

internacionalizaci 

Cíl(e) 
1. Aktualizace systému hodnocení pracovníků (v oblasti zahraničních mobilit) pro 

hodnocení mobilitních aktivit na fakultní i individuální úrovni. 
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mobilitních 
aktivit 

 2. Aktualizace zacílení mezinárodního partnerství (atraktivnější partneři, oborové 
zacílení apod.). 

Indikátor(y) 
1. Implementace revidovaného systému hodnocení pracovníků ve formě směrnice 

FSpS. 
2. Navázání spolupráce s partnerskými univerzitami, které jsou výše postavené 

v mezinárodních žebříčcích hodnotící kvalitu univerzity: 3. 

Otevřené a 
transparentní 

pravidla a 
pokyny pro 

nábor 

12, 13, 14, 
15, 16, 20, 
21, 25, 28, 
34 

4Q/2022 Tajemnice fakulty 
Vedoucí personálního 
oddělení 

Cíl(e) 
1. Implementace OTM-R pravidel do procesů náboru nových pracovníků. 
2. Uveřejnění pravidel výběrového řízení a OTM-R politiky na webových stránkách FSpS 

MU (v českém a anglickém jazyce). 
3. Vytvoření interní příručky (včetně metodického postupu náboru a výběru 

zaměstnanců, rozřazení pozic na R1-R4) pro výběrovou komisi a další zaměstnance 
participujících v oblasti náboru a výběru zaměstnanců.   

4. Školení/workshop pro zaměstnance v oblasti OTM-R politiky. 
5. Analýza dostupných dat o podaných přihláškách z jednotlivých kariérních portálů, o 

počtech uchazečů ze zahraničí. Vyhodnocení podílu úspěšně/neúspěšně obsazených 
pracovních pozic a případně důvodů jejich neobsazení. 

6. Definice vhodného nástroje monitoringu, zda se o volnou pracovní nabídku zajímají 
nejvhodnější kandidáti. 

7. Tvorba pravidel/metodického listu pro inzerci volných pracovních pozic 
s nastavením odpovědnosti za definici kvalifikačních požadavků na vhodného 
kandidáta. 

8. Zajištění „Welcome servisu“ jako podpory zahraničních zaměstnanců v průběhu 
procesu náboru a adaptace. 

9. Vypracování jednotné šablony znění inzerátu včetně obsahu informací o pracovišti, 
FSpS, MU a s doplněním informace, zda se jedná o pracovní pozici vhodnou pro 
hendikepované uchazeče.  

10. Metodické doporučení k pohovoru pro členy komise – praktické tipy (jak se ptát, 
jak ověřovat schopnosti uchazeče) a provést školení potenciálních členů výběrových 
komisí. 



 

 
 

9 

11. Nastavení pravidel, včetně stanovení odpovědnosti, pro podávání zpětné vazby 
v rámci procesu náboru a výběru zaměstnanců (kteří byli pozváni k výběrovému 
pohovoru). 

12. Zavedení mechanismu pro podávání stížností. 
13. Posílení propagace volných pracovních míst na sociálních sítích a webových 

platformách. 
14. Zavedení zpětné vazby na náborový proces z pohledu uchazeče od nových 

zaměstnanců v rámci adaptačního procesu. 
15. Zavedení hodnocení kvality OTM-R do vnitřního kontrolního systému fakulty. 

Indikátor(y) 

• Aktualizace webových stránek a sociálních sítí FSpS. 

• Interní příručka pro výběrovou komisi a další zaměstnance participující v oblasti 
náboru a výběru zaměstnanců. 

• Počet workshopů: 1 (OTM-R politika pro zaměstnance) 

• Výroční zpráva. 

• Šablona inzerátu. 

Metodika 
hodnocení 

zaměstnanců 

26, 33 1. 4Q/2021 
2. 1Q/2022 

Proděkan pro strategii a 
rozvoj 

 

Cíl(e) 
1. Aktualizovat systém hodnocení pracovníků ve vazbě na jejich odměňování. 
2. Organizace workshopu/školení o systému hodnocení pracovníků (tři oblasti – 

pedagogický výkon, tvůrčí výkon a třetí role). 
Indikátor(y) 

• Počet workshopů: 1. 

Metodika pro 
vedoucích 

závěrečných 
prací 

36, 37, 40 1. 2Q/2021 
2. 1Q/2022 

 

Proděkanka pro vědu a 
výzkum 
Proděkan pro strategii a 
rozvoj 
Tajemnice fakulty 
 

Cíl(e) 
1. Aktualizace organizačního řádu FSpS, zpřesnění povinností vedoucích pracovníků a 

zajištění proškolení těchto osob. 
2. Manuál pro školitele a vedoucí pracovníky. 

Indikátor(y) 

• Webové stránky FSpS. Počet proškolených vedoucích pracovníků. 

• Metodický materiál. 
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Metodika 
seberozvoje na 

fakultě 

30, 38, 39, 
40 

4Q/2022 Vedoucí personálního 
oddělení 

Cíl(e) 
1. Sestavení plánu osobního rozvoje pro výzkumné pracovníky.  
2. Nastavení procesů kariérního poradenství pro výzkumné pracovníky. 

Indikátor(y) 

• Metodický materiál. 

 
Klíčovým prvkem strategie HRS4R je stanovení politiky otevřeného náboru. Uveďte také prosím, jak vaše organizace bude používat nástroj (toolkit) pro 

otevřený, transparentní a na zásluhách založený nábor a jakým způsobem plánujete zavést / zavádíte principy otevřeného, transparentního a na zásluhách 

založeného náboru. Přestože se toto může překrývat s řadou akcí uvedených výše, uveďte prosím krátký komentář popisující toto zavedení. Pokud tomu tak 

je, uveďte prosím propojení mezi OTM-R kontrolním seznamem a celkovým Akčním plánem. 

V současné době nemá Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity jednotnou politiku OTM-R, která by byla veřejně publikována jak v českém, tak v anglickém 

jazyce. Výběrová řízení na naší fakultě jsou realizována v souladu s Řádem výběrového řízení Masarykovy univerzity, který nabyl účinnosti dne 5. 1. 2018. Na základě 

GAP analýzy a při přípravě OTM-R check listu a Akčního plánu byly identifikovány nedostatky, jejíchž odstranění vnímáme jako podstatné pro zlepšování náboru 

výzkumných pracovníků a pracovního prostředí na Fakultě sportovních studií. Nedostatky, které uvádíme v příloze č. 3 OTM-R check list, jsme zařadili jako významné 

Actions do Akčního plánu. OTM-R Policy, která bude v rámci HR Award v této oblasti vytvořena, bude prezentována na webových stránkách fakulty jak v českém, tak 

v anglickém jazyce. V jednotlivých suboblastech, které zahrnuje OTM-R check list jsme stanovili následující Actions v rámci Akčního plánu: 

1. OTM-R systém 
V této oblasti považujeme za podstatné zapojit se do diskuse nad revizí směrnice Řádu výběrového řízení na úrovni RMU. Dále vytvořit interní příručku, která bude 

obsahovat metodický postup náboru a výběru zaměstnanců podle zařazení do kategorií výzkumných pracovníků R1-R4. Zaměstnance participující na výběru 

výzkumných pracovníků následně dostatečně proškolit. Pro zpříjemnění a zjednodušení nástupu novým kolegům ze zahraničí připravujeme posílit Welcome service.       

2. Inzerce a podání žádosti 
Všechny volné pozice jsou zveřejňovány na kariérním webu MU. Akademické pozice jsou vždy zveřejňovány v české i anglické verzi. Uchazeči se mohou vždy                    

přihlašovat přes kariérní portál MU, v případě zvážení HR oddělením také přes job.cz, theunijobs nebo euraxess.  V rámci projektu HR Award připravíme jednotnou 

šablonu znění inzerátu a metodický materiál, ve kterém bude definována odpovědnost za definování kvalifikačních předpokladů vhodného kandidáta, kde budou 
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nastavena pravidla pro inzerci volných pozic a také definována povinnost sběru a analýzy dat o počtech přihlášených z jednotlivých kariérních portálů (např. Karierní 

portál MU, euraxess atd.).     

3. Výběr a hodnocení 
V oblasti výběru a hodnocení má FSpS z organizačního řádu jasně stanovena pravidla pro jmenování výběrových komisí, kdy za nábory na akademické pozice zodpovídá 

děkan fakulty a za oblast neakademických pozic tajemnice. Přestože v praxi dbáme na genderovou vyváženost ve výběrových komisích, nemáme tuto problematiku 

pevně ukotvenu v žádném dokumentu. Chystáme se proto dokument týkající se problematiky složení výběrových komisí, a to nejen z pohledu genderové vyváženosti, 

připravit v rámci projektu HR Award.  Dále také bude vytvořeno metodické doporučení pro členy výběrových komisí, kde budou uvedeny např. praktické tipy, jakým 

způsobem se ptát, jak ověřovat schopnosti uchazeče atd. V této problematice pak budou také členové výběrových komisí proškoleni.   

4. Jmenování 
Všichni uchazeči, kteří se přihlásili do výběrového řízení, jsou včas informování o svém úspěchu či neúspěchu. Kandidáti účastnící se výběrového pohovoru jsou 

informování telefonicky a je jim v krátkosti sděleno, z jakého důvodu byli či nebyli úspěšní. Kandidáti, kteří nebyli pro výběrový pohovor vybráni na základě dodaných 

podkladů, jsou informováni emailem se sdělením, že byli upřednostněni jiní uchazeči. Výsledky výběrového řízení jsou sdělovány co nejdříve po jeho skončení. Tato 

praxe však není zakotvena v žádném z dokumentů. Proto jsme připraveni nastavit pravidla pro podávání zpětné vazby a odpovědnost za tento proces. Dále budou na 

fakultě stanovena pravidla pro podávání stížností.  

Celkově se zaměříme na analyzování dostupných dat, která nám pomohou nejen zkvalitnit proces výběru a adaptace výzkumných pracovníků, ale také nám poskytnou 

vhodnou zpětnou vazbu naplňování OTM-R policy.  

Pokud již vaše organizace má náborovou strategii, která zavádí principy „otevřeného, transparentního a na zásluhách založeného“ náboru, uveďte prosím 

webový odkaz, kde lze tuto strategii nalézt na webových stránkách vaší organizace: 

URL: --- 
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4. IMPLEMENTACE 
Obecný přehled očekávaného procesu implementace: 

Fakulta sportovních studií je nejmladší a současně druhou nejmenší fakultou Masarykovy 

univerzity, co do počtu výzkumných pracovníků. Na fakultě působí 66 výzkumných pracovníků a 71 

doktorských studentů. Progresivní rozvoj v tělovýchovné a sportovní edukaci vedl v posledních 

letech k stabilizaci nabídky studijních příležitostí s rozptylem do oblasti vzdělávání trenérů, učitelů, 

odborníků na sportovní přípravu, přípravu bezpečnostních složek, aplikovanou kineziologii, 

fyzioterapii, sportovní management, výživu, edukaci rozhodčích kolektivních sportů a 

kinantropologii. V následujícím období chceme posílit celospolečenskou roli fakulty, pokračovat ve 

zvyšování kvality studia, dobudovat chybějící sportovní infrastrukturu MU a zvýšit vědecký 

potenciál i výkon fakulty.  

V rámci přípravy HR Award vycházíme z nabytých zkušeností našich univerzitních partnerů 

(Přírodovědecká fakulta, CEITEC Masarykova univerzita), kteří již ocenění HR Award získali a v 

letošním roce implementují stanovené cíle dle Akčního plánu. V rámci implementace jsou 

naplánovány také cesty na významné zahraniční univerzity, které již ocenění HR Award získaly. 

Informace a zkušenosti z těchto zahraničních cest budeme sdílet napříč Fakultou sportovních studií. 

Současně budou také významnou zpětnou vazbou pro implementaci akčního plánu na naší fakultě.  

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity (dále FSpS MU) si uvědomuje, že udělení ocenění 

HR Award je teprve začátkem naplňování personální strategie pro výzkumné pracovníky.  

V následujících letech, po celé období implementační fáze projektu (5 let), bude fakulta pokračovat 

v aktivitách směřujících k udržení ocenění HR Award včetně implementace centralizovaných 

procesů HR Award na MU (např. OTM-R Policy MU, Řád výběrového řízení MU, Talent management 

Policy MU, Gender Equality Policy MU a Kariérní řád MU).  

K přípravě podkladových dokumentů, jako je GAP analýza a Akční plán jsme na Fakultě sportovních 

studií přistoupili s maximální vážností. Pro zjištění silných a slabých stránek bylo využito dotazníku, 

který byl zpracován na celouniverzitní úrovni na základě diskuse všech zainteresovaných stran, 

které žádají o udělení tohoto prestižního ocenění. Dotazník byl distribuován všem výzkumným 

pracovníkům (R1-R4) Fakulty sportovních studií, přičemž návratnost byla 69 %. Dotazník byl 

následně vyhodnocen externím odborníkem na realizaci dotazníkových šetření. Po vyhodnocení 

dotazníkového šetření byly vytvořeny Tematické pracovní skupiny (dále TPS), které se věnovaly 

jednotlivým oblastem (TPS Věda, výzkum a projekty; TPS Nediskriminace; TPS Personalistika a 

kariéra; TPS Strategické řízení výzkumu; TPS Hodnocení zaměstnanců). V těchto pracovních 

skupinách byly zainteresování výzkumní pracovníci z jednotlivých pracovišť napříč fakultou a všemi 

skupinami výzkumných pracovníků (R1-R4). Také členové kolegia děkana, kteří jsou součástí 

Steering committee, spolupracovali v jednotlivých tematických pracovních skupinách na přípravě 

GAP analýzy. Na základě zjištěných silných a slabých stránek byl následně Expertní skupinou 

vytvořen akční plán, který byl následně diskutován ve Working group v projektu HR Award a 
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předložen vedení fakulty ke schválení. Tento proces, kdy vedení fakulty schválilo připravovaný 

akční plán, přináší reálný předpoklad zavedení všech akcí ve stanovených obdobích a požadované 

kvalitě. 

Realizační tým bude i nadále pravidelně (ve spolupráci s pracovní skupinou a dohlížecí komisí) 

monitorovat a kontrolovat realizaci nastavených kroků a opatření, průběžně je revidovat a 

upravovat s ohledem na strategický záměr FSpS MU a potřeby jednotlivých pracovišť. Zároveň bude 

poskytovat maximální a profesionální podporu a asistenci při implementaci Akčního plánu. Pro 

implementaci projektu HR Award pokračuje práce Širší pracovní skupiny, která se skládá z 

Expertního týmu a ostatních členů, ze všech úrovní výzkumných pracovníků R1 až R4.   

I nadále budou probíhat pravidelná setkávání a spolupráce se zástupci institucí, které již toto 

ocenění mají a úspěšně ho obnovují. Získané znalosti a dovednosti pak budou transferovány do 

prostředí a procesů fakulty tam, kde to bude vhodné. 

FSpS MU bude usilovat o získání a udržení ocenění HR Award. Věříme, že se tak zvýší prestiž 

a konkurenceschopnost fakulty, zlepší se interní prostředí, které bude více atraktivní a otevřené 

pro potencionální zájemce především ze zahraniční, zlepší se podmínky pro další vzdělávání 

vědeckých pracovníků i jejich kariérní růst.  

Na základě poznatků zjištěných z GAP analýzy si Fakulta sportovních studií vytyčila v HR Award 

následující strategické priority: 

• Zvýšit znalosti a vědomosti o již nastavených procesech, které jsou na Masarykově 
univerzitě potažmo na Fakultě sportovních studií zavedeny a realizovány.  

• Implementace OTM-R policy při přijímání a adaptaci nových vědeckých pracovníků se 
zajištěním zpětné vazby. 

• Tvorba metodických materiálů, které usnadňují výzkumným pracovníkům orientaci 
v administrativních úkonech při jejich výzkumné a projektové činnosti.  

• Revize současného systému hodnocení zaměstnanců a zdokonalení jednotlivých složek 
systému hodnocení pracovníků vedoucího k transparentnímu odměňování výzkumných 
pracovníků. 

• Vytvoření koncepčního materiálu zachycující dlouhodobý rozvoj výzkumných pracovníků 
v souladu s připravovaným kariérním řádem Masarykovy univerzity s akcentem na 
zvyšování jejich vědeckých kompetencí a profesních dovedností.   

 

Nezapomeňte také pokrýt všechny aspekty zvýrazněné v níže uvedeném kontrolním seznamu, které je 

nutné podrobně popsat: 

Kontrolní seznam * Podrobný popis a řádné odůvodnění 

Jak bude implementační komise 
pravidelně dohlížet na pokrok? 
 

Na Fakultě sportovních studiích se bude setkávat v období 

implementace Expertní tým 1x za 3 měsíce a 2x ročně bude na 
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pravidelných poradách informovat Steering Committee o 

postupech prací na jednotlivých akcích a jejich indikátorech 

Jak hodláte zapojit výzkumnou 
komunitu, své hlavní 
zúčastněné strany, do procesu 
implementace? 
 

Výzkumná komunita je součástí jednotlivých tematických 

pracovních skupin, které byly sestaveny již při práci na GAP 

analýze. Tyto tematické skupiny budou pokračovat v diskusích 

o způsobech konkrétního naplňování akčního plánu v období 

implementace.  

Jak postupujete při sladění 
organizačních norem s HRS4R? 
Je nezbytné, aby HRS4R byla 
považována za zastřešující 
personální politiku ve výzkumné 
strategii organizace. 
 

Fakulta sportovních studií jako součást Masarykovy univerzity 

se podílela na diskusích o strategickém záměru, jehož součástí 

je také implementace HR Award principů do personální politiky 

výzkumných pracovníků. Stejně tak ve strategickém záměru 

FSpS pro období 2021-2027 bude oblast personální politiky 

výzkumných pracovníků zahrnuta. Děkan, proděkan pro 

strategii a rozvoj, proděkanka pro vědu a výzkum a tajemnice 

fakulty jsou součástí expertního týmu, což zaručuje 

jednoznačnou prioritu tohoto tématu na Fakultě sportovních 

studií. Jednotlivé akce akčního plánu jednoznačně zdůrazňují 

HRS4R principy a jejich reflexi jednak ve vnitřních regulacích, 

ale také v myslích zaměstnanců, což vyústí v pozitivní změnu v 

kultuře organizace. 

Jak zajistíte, že navrhované akce 
budou implementovány? 
 

Projektový manažer bude monitorovat implementaci 

jednotlivých úkolů akčního plánu v úzké spolupráci s Expertním 

týmem. Pravidelné reportování progresu směrem ke Steering 

Committee rovněž zajistí dohled nad naplňováním akčního 

plánu. V případě, že nebude možné ve stanoveném období 

některé kroky realizovat, bude podáno vysvětlení a dohodnuta 

forma náhradního plnění. 

Jak budete sledovat pokrok 
(časová osa)? 
 

Expertní tým je plně zodpovědný za dodržování postupů/úkolů 

akčního plánu včetně opravných prostředků, které budou 

nutné uplatnit při zpoždění, pokud se objeví překážky nebo se 

změní podmínky. Projektový manažer bude monitorovat 

progres dle GANTT chart. Projektový manažer bude 

koordinovat postup prací vůči expertní skupině.  

Jak budete měřit pokrok 
(indikátory) s ohledem na další 
hodnocení? 
 

Indikátory jsou nastaveny pro jednotlivé aktivity a jsou 

monitorovány Steering Committee a projektovým manažerem. 

Steering Committee pravidelně vyhodnocuje postup v projektu 

na svých setkání srovnáváním milníků dosažených v akčním 
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plánu dle GANTT chart. Akce, jejichž Indikátory jsou 

stanovovány číselně, budou v následujícím období 

porovnávány se současným stavem. Indikátory akcí, kterými 

jsou brožury, školení, metodiky, grafické mapy, budou 

jednoznačným dokladem plnění a budou zadokumentovány. 

 

Další poznámky/připomínky k navrhovanému procesu implementace: 

Fakulta sportovních studií chce být mezinárodně uznávanou a konkurenceschopnou organizační 

složkou Masarykovy univerzity (druhé největší univerzity v ČR). V rámci výzkumného prostředí 

fakulty vytvoříme podmínky a prostředí, které povedou k implementaci zásad HR Award Policy v 

souladu s Evropskou chartou pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání 

výzkumných pracovníků.  

Novým výzkumným pracovníkům bude věnováno více patřičné pozornosti. Při zahajování 

spolupráce budou nastaveny podmínky a procesy pro „nováčka“ a jeho vedoucího tak, aby došlo 

k harmonizaci adaptačního procesu a odstranění případných úskalí a překážek. Rovněž dojde 

k nastavení procesů zaškolování tak, aby byl „nováček“ přínosným, kvalitním a produktivním 

členem týmu. 

Stávajícím výzkumným pracovníkům umožníme prostřednictvím změny vnitřního prostředí fakulty 

náležitý osobní i profesní rozvoj s ohledem na zvyšování odborné kvalifikace a profesní růst a 

rovněž nastavíme lepší podmínky pro harmonizaci pracovního a osobního života. 

Na webových stránkách je zřízena podstránka zabývající se HR Excellence in Research Award, jak 

v české, tak v anglické verzi. Stránka bude obsahovat: 

• obecné informace o projektu, 

• cíle a harmonogram, 

• řešitelský tým, 

• OTM-R Policy, 

• akční plán, 

• Etický kodex. 

Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity si váží a respektuje své výzkumné pracovníky, 

neboť jejich tvůrčí i lidský potenciál je tím nejdůležitějším bohatstvím pro rozvoj fakulty a plnění 

společenské odpovědnosti univerzity. Proto usiluje o získání ocenění HR Excellence in Research 

Award, které povede ke zkvalitnění pracovního prostředí. Zejména pak zavedením a revizí OTM-R 

Policy, hodnotícího systému, spravedlivým odměňováním a rozvojem pracovního prostředí pro 

výzkumné pracovníky dojde k naplnění hlavních cílů HR Award Policy a v důsledku přispěje ke 

zkvalitnění evropského výzkumného prostoru. 

 

https://www.fsps.muni.cz/o-nas/hr-award
https://www.fsps.muni.cz/en/about-us/hr-award

