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Článek 1 

Úvodní ustanovení a základní principy hodnocení 

1.1 Účelem pravidelného ročního hodnocení je stimulace zaměstnance ke zlepšování 

pracovních výsledků hodnocením pracovní vytíženosti a vytvářením podpory pro další 

kvalifikační růst. Součástí hodnocení je osobní plán rozvoje. 

1.2 Směrnice pro pravidelné hodnocení zaměstnanců a přiznávání osobních příplatků (dále jen 

„směrnice“) navazuje na Vnitřní mzdový předpis Univerzity Pardubice, který ukládá stanovit 

pravidla pro pravidelné hodnocení zaměstnanců, zejména jejich pracovního výkonu, kvality 

práce, jejího množství, pracovních výsledků a pracovního úsilí včetně sebevzdělávacích aktivit.  

1.3 Pravidla vymezená směrnicí jsou součástí systému hmotné stimulace v rámci strategie 

personálního rozvoje, kontinuálního zvyšování kvality vzdělávání, vědy, výzkumu a tvůrčí 

činnosti a rozvoje fakulty. 

1.4 Osobní příplatek zohledňuje výsledky hodnocení pracovního výkonu zaměstnanců, ale i 

dostupné finanční zdroje fakulty (osobní příplatek lze plošně snížit ve vztahu ke snížení 

rozpočtu fakulty). 

1.5 Osobní příplatek je přiznáván v souladu s ustanoveními článku 9 Vnitřního mzdového 

předpisu Univerzity Pardubice. Zaměstnanec musí být se změnou osobního příplatku seznámen 

předem. V případě stanovení příplatku za výkon funkce zástupce vedoucího katedry je tento 

součástí osobního příplatku. 

1.6 Jsou stanovena odlišná pravidla pro hodnocení: 

- akademických pracovníků fakulty, 

- technickohospodářských pracovníků fakulty, 

- proděkanů, tajemníka fakulty a vedoucích kateder a ostatních vedoucích pracovníků. 

Hodnocení děkana fakulty provádí rektor. 

1.7 Zaměstnance hodnotí příslušný vedoucí pracovník nejméně jedenkrát ročně, v průběhu 

2. čtvrtletí kalendářního roku. Přitom je hodnocení spojeno s úpravou osobního příplatku 

s nastavením nejpozději od začátku nového akademického roku, případně s úpravou výše 
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úvazku. Pro záznam o těchto jednáních využije vedoucí pracovník formuláře, které jsou 

přílohou této směrnice (Příloha 1: Hodnocení pracovní vytíženosti akademických pracovníků, 

Příloha 2: Kurikulum vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti akademického pracovníka, Příloha 

3: Osobní plán rozvoje, Příloha 4: Kritéria hodnocení technickohospodářských pracovníků, 

Příloha 5: Záznam o projednání hodnocení akademického pracovníka, Příloha 6: Záznam 

projednání hodnocení technicko-hospodářského pracovníka. 

1.8 Mezi kritéria hodnocení jsou zařazeny ukazatele odrážející pracovní výkon v oblastech 

vzdělávání, vědy, výzkumu, internacionalizace a tvůrčí činnosti a rozvoje fakulty. 

 

Článek 2 

Hodnocení pracovní vytíženosti akademických pracovníků 

2.1 Hodnocení pracovní vytíženosti je určeno pro akademické pracovníky fakulty, kteří mají na 

fakultě uzavřen pracovní poměr s minimálním pracovním úvazkem ve výši 0,4 za účelem 

nastavení efektivního využívání fondu pracovní doby pro hlavní akademické činnosti. 

Hodnocení pracovní vytíženosti vychází z rozdělení na pedagogickou a tvůrčí činnost, případně 

na činnost vedoucího pracovníka. Poměr mezi pedagogickou a tvůrčí činností může být 

proměnlivý, přičemž prostor pro tvůrčí činnost je vymezen na základě plánovaných výstupů 

z této činnost a z osobního plánu rozvoje. 

U akademických pracovníků s úvazkem nižším než 0,4 stanoví způsob hodnocení vedoucí 

katedry. 

Roční fond pracovní doby je stanoven jako součet pracovních hodin v kalendářním roce po 

odečtení počtu hodin nároku na řádnou dovolenou a činí zpravidla 1 680 hodin při pracovním 

úvazku 1,0. Roční fond pracovní doby zohledňuje výši pracovního úvazku akademického 

pracovníka na fakultě. 

Pro výpočet přehledu pracovního vytížení se využívá tabulka, viz příloha 1: Hodnocení 

pracovní vytíženosti akademických pracovníků, která zohledňuje následující činnosti. 

2.1.1 Pedagogická činnost  

Zahrnuje přímou výuku předmětů a přípravu na tuto výuku v akreditovaných studijních 

programech, výuku zahraničních studentů v anglickém jazyce, zkoušení a ostatní činnosti 

související s pedagogickou činností. Výuka v kurzech celoživotního vzdělávání (dále jen CŽV) 

realizovaného na fakultě pod hlavičkou Centra péče o zdraví je ohodnocena mimořádnou 

odměnou a může být zahrnuta v tvůrčí činnosti, pakliže má tvůrčí výstupy. V mimořádných 

případech může být po dohodě s přímým nadřízeným započítána výuka v kurzech CŽV do 

ročního fondu pracovní doby. Mezi kurzy CŽV jsou  zařazené  i kurzy pro AP v rámci interního 

vzdělávání. 

2.1.1.1 Přímá výuka  

Eviduje počet hodin za vedení přednášek a cvičení odděleně v českém jazyce a v anglickém 

jazyce pro jednotlivé vyučované předměty v akreditovaných studijních programech. Skutečný 

počet hodin je následně přepočítán koeficientem 2 pro výuku v českém jazyce a koeficientem 

3 pro výuku v anglickém jazyce. Výsledný počet hodin zohledňuje i čas na přípravu přímé 

výuky včetně souvisejícího odborného vzdělávání. 
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2.1.1.2 Zkoušení 

Eviduje počet přihlášených studentů v jednotlivých předmětech akreditovaného studijního 

programu a to v rozdělení na zkoušku, zápočet a praktickou zkoušku. Počet studentů je následně 

přepočítán koeficientem 0,7 pro zkoušku, 0,5 pro zápočet a 1,0 pro praktickou zkoušku. 

Koeficienty zohledňují časovou náročnost a zároveň pravděpodobnost opakovaného zkoušení 

studentů. Časová dotace na zápočty a zkoušky vychází z obvyklé formy těchto činností.  

2.2 Ostatní pedagogická činnost 

Eviduje počet hodin pro další činnosti související se zajištěním studia a vzdělávací činnosti. Pro 

jednotlivé činnosti je stanoven pevný počet hodin nutný k zajištění této činnosti, případně počet 

hodin na jednotku vykonané činnosti, kde následně akademický pracovník doplní počet 

vykonaných jednotek této činnosti. Hodinovou zátěž pro činnosti oborový garant praxe, 

Erasmus koordinátor a příprava akreditačních materiálů stanoví akademický pracovník na 

základě konzultace s přímým nadřízeným. Přehled další činnosti související se zajištěním studia 

a vzdělávací činnosti včetně hodinové zátěže je uveden v tabulce 1: Stanovení počtu hodin pro 

ostatní pedagogickou činnost. 

Tabulka 1: Stanovení počtu hodin pro ostatní pedagogickou činnost 

činnost 
počet hodin 

ročně 

Děkan 700 

Proděkan 600 

Vedoucí katedry  600 

Zástupce vedoucího katedry  100 

Předseda Rady studijních programů FZS 50 

Člen Rady studijních programů 20 

Člen Rady pro vnitřní hodnocení 100 

Předseda AS UPa 200 

Předseda AS FZS 100 

Člen AS UPa 50 

Člen AS FZS 50 

Vedení jedné závěrečné práce 2. ročník bakalářského typu studia 15 

Vedení jedné závěrečné práce 3. ročníku bakalářského studia 20 

Vedení jedné závěrečné práce 1. ročníku navazujícího magisterského studia 15 

Vedení jedné závěrečné práce 2. ročníku navazujícího magisterského studia 20 

Oponování jedné závěrečné práce  4 

Člen komise pro Státní závěrečné zkoušky  počet hodin 

Příprava testu k přijímacím zkouškám  počet hodin 

Oprava testu k přijímacím zkouškám  počet hodin 

Garant praxe (1. a 2. ročník Bc, 1. ročník NMgr.) 2 hod/student 

Garant praxe (3. ročník Bc., 2. ročník NMgr.) 3 hod/student 

Oborový garant praxe (dohoda s VK)  počet hodin 

Příprava akreditačních materiálů (dohoda s VK)  počet hodin 

Erasmus koordinátor (dohoda s VK)  počet hodin 

Zpracování studijní opory 20 

Školitel PhD studenta 70 
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Konzultant PhD studenta 70 

Modelové situace počet hodin 

Člen Vědecké rady jiné relevantní fakulty nebo VŠ 16 

Člen Oborové rady doktorského studijního programu FZS 16 

Člen Oborové rady doktorského studijního programu jiné relevantní fakulty 

nebo VŠ 16 

Fakultní reprezentant AVVNZP/ profesní organizace/ RVŠ/ASVSP, 

případně ostatní  16 

 

2.3 Tvůrčí činnost 

Tvůrčí činnost představuje pro fakultu rozvojovou, vědeckou a výzkumnou činnost 

akademického pracovníka v souladu s posláním fakulty. Hodnocení pracovní vytíženosti 

zpřehledňuje, jakým způsobem naplňuje akademický pracovník svou tvůrčí a vědecko-

výzkumnou činnost. Do tabulky tvůrčí činnosti se vyplňuje především přehled projektů, do 

kterých je akademický pracovník zapojen, a další uvedené činnosti. Publikační výstupy a další 

výsledky tvůrčí činnosti by měly odpovídat kurikulu vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti 

akademického pracovníka, viz příloha 2A, B: Kurikulum vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti 

akademického pracovníka.. 

 U tvůrčích činností je stanoven doporučený počet hodin pro výkon této činnosti při 

předpokládaném pracovním úvazku 1,0, viz tabulka 2: Stanovení doporučeného počtu hodin 

pro tvůrčí činnost. Akademický pracovník může stanovit jiný počet hodin podložený 

zdůvodněním přímému nadřízenému, který toto musí odsouhlasit. Realizace projektů TAČR, 

GAČR, AZV a dalších vědecko-výzkumných projektů je evidována výší úvazku akademického 

pracovníka na tomto projektu. Stejně tak je evidována realizace rozvojových projektů 

financovaných z evropských fondů u hlavních manažerů a odborných garantů. Přehled 

doporučeného počtu hodin pro jednotlivé tvůrčí činnosti je uveden v tabulce 2. 

Tabulka 2: Stanovení doporučeného počtu hodin pro tvůrčí činnost 

činnost 
doporučený počet hodin 

na jednotku tvůrčí 

činnosti 

Člen vědeckého/organizačního výboru Mezinárodní konference 

FZS 20 

Edice sborníku 10 

Realizace interního projektu (SGS, IGS) - hlavní řešitel 40 

Příprava návrhu externího projektu (OP VVV, TAČR, GAČR, 

AZV) 20 

Vlastní realizace projektu OP VVV, TAČR, GAČR, AZV - 

pozice hlavního manažera, odborného garanta 

uvede se úvazek na 

daném projektu 

PhD studium 90 

Člen redakční rady domácího časopisu 30 

Člen redakční rady zahraničního časopisu (vedený ve světové 

databázi SCOPUS, WoS) 50 

člen Etické komise FZS a UPa 10 

člen Ediční rady FZS 10 

člen Interní rady pro vědu a výzkum 10 
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člen Knihovní rady 5 

Příprava na habilitaci nebo profesorské řízení (dle domluvy 

s děkanem)  počet hodin 

 

Článek 3 

Hodnocení technicko-hospodářských pracovníků 

Hodnocení probíhá jednou ročně a zaměřuje se na doporučené hodnocení pracovního výkonu a 

na specifické hodnocení dle pozice na fakultě viz příloha 4: Kritéria hodnocení technicko-

hospodářských pracovníků. Součástí hodnocení je osobní plán rozvoje, viz příloha 3: Osobní 

plán rozvoje. 

Článek 4 

Kurikulum vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti akademického pracovníka 

4.1 Kurikulum vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti akademického pracovníka, viz příloha 2, 

je průvodcem pro nastavení a stabilizaci akademických pracovníků v rámci vědecko-výzkumné 

a tvůrčí činnosti fakulty. Formulář kurikula shrnuje požadavky na tuto  činnost a její výstupy, 

je součástí ročního hodnocení a měl by vést pracovníka postupně ke kvalifikačnímu růstu. 

4.2 V souladu s kurikulem vědecko-výzkumné a tvůrčí činnosti akademického pracovníka 

specifikuje pracovník vlastní záměr týkající se jeho vědecko-výzkumné činnosti ve svém 

Osobním plánu rozvoje, viz Příloha 3: Osobní plán rozvoje. 

4.3 Zaměstnanec postupně naplňuje výše uvedený záměr a požadavky kurikula vědecko-

výzkumné a tvůrčí činnosti akademického pracovníka ve stanoveném období. Naplňování 

požadavků a vědecko-výzkumný záměr je součástí ročního hodnocení pracovníka. 

 

Článek 5 

Osobní plán rozvoje zaměstnance 

Osobní plán rozvoje viz příloha 3, je individuální plán rozvoje zaměstnance zahrnující hlavní a 

dílčí cíle jeho rozvoje včetně vymezení nutné podpory pro jejich dosažení. Formulář vyplňuje 

pracovník a je podkladem pro jeho kvalifikační růst. Vzniká po dohodě zaměstnance a jeho 

nadřízeného a je  podkladem dalšího ročního hodnocení v kontextu splněných cílů.  

 

Článek 6 

Vytváření podpory pro kvalifikační růst zaměstnance 

Fakulta stimuluje  zaměstnance ke zlepšování pracovních výsledků, zvyšování kvality činností 

a k osobnímu kvalifikačnímu rozvoji systémovým nastavením podpory, která zejména zahrnuje 

následující možnosti pro akademické pracovníky a částečně pro technicko-hospodářské 

pracovníky: 

 zapojení do projektů SGS,  

 zapojení do projektů Interní grantové soutěže fakulty,  

 čerpání „konferenčního balíčku“ na aktivní konferenční činnost, na konzultace pro 

statistické zpracování dat a konzultace pro publikace v anglickém jazyce,  
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 čerpání tvůrčího volna viz Vysokoškolský zákon, 

 čerpání krátkodobého tvůrčího volna  při práci na konkrétním vědeckovýzkumném 

záměru, spojeným s doktorským studiem, habilitačním a profesorským řízením, 

 vzdělávání v rámci interního vzdělávání fakulty, zejména v organizovaném Týdnu 

vzdělávání, 

 vzdělávání v jazykových kurzech, 

 čerpání  „odborného balíčku“ na další odborné vzdělávání pro akademické pracovníky, 

které se netýká konferenční činnosti a pro technicko-hospodářské pracovníky. 

Výši podpory pro jednotlivé zaměstnance formou „balíčků“ stanoví děkan ve vztahu 

k pracovnímu úvazku 1,0 na základě aktuálního rozpočtu prostředků na dlouhodobý koncepční 

rozvoj výzkumné organizace v průběhu ledna na daný kalendářní rok. 

Uvedené formy podpory lze čerpat po dohodě s přímým nadřízeným v návaznosti na osobní 

plán rozvoje. Součástí ročního hodnocení je pak zhodnocení efektivity čerpané podpory. 

 

Článek 7 

Pravidla a postup pro stanovení osobního příplatku 

7.1 Hodnocení akademického pracovníka provádí vedoucí katedry. Podkladem hodnocení jsou 

formulář k hodnocení a formulář osobního plánu rozvoje, viz přílohy 2, 3. Na základě 

provedeného hodnocení připraví vedoucí katedry písemný záznam o projednání hodnocení 

pracovníka, včetně návrhu na úpravu výše osobního příplatku, viz formulář příloha 5. 

Připravené hodnocení akademických pracovníků včetně návrhů jejich osobních příplatků 

projedná vedoucí katedry s děkanem a následně seznámí pracovníka se stanoveným osobním 

příplatkem v případě, že dochází k jeho změně. 

 

Osobní příplatek zohledňuje tato kritéria s danou váhou: 

 kvalita a rozsah pedagogické činnosti (včetně hodnocení kvality výuky studenty 

ve STAG) – 30 %, 

 vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost podle naplňování kurikula vědeckého pracovníka a 

plánu osobního rozvoje – 40 %, 

 rozvoj fakulty (činnosti a úkoly strategického významu pro rozvoj fakulty) – 30 %. 

7.2 Hodnocení technicko-hospodářského pracovníka provádí přímý vedoucí pracovník. 

Vedoucí pracovník připraví písemný záznam o projednání hodnocení technicko-hospodářského 

pracovníka, včetně návrhu na úpravu výše osobního příplatku, viz formulář příloha 6: Záznam 

o projednání hodnocení technicko-hospodářského pracovníka. Následně projedná s děkanem 

své hodnocení a návrh úpravy osobního příplatku. Děkan může v zájmu srovnatelnosti či v 

případě hodnocení pracovního výkonu, který přesahuje jedno pracoviště, rozhodnout o korekci 

a konečné výši osobního příplatku takového pracovníka.  

7.3 Hodnocení proděkanů a tajemníka provádí děkan. Hodnocení vedoucích kateder provádí 

děkan ve spolupráci s proděkany. Při hodnocení přihlíží děkan  k míře naplnění hodnoticích 

kritérií platných pro akademické a technicko-hospodářské pracovníky. Při stanovování výše 

osobního příplatku zohledňuje děkan aktuální potřeby a zájmy strategického rozvoje fakulty. 
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Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

Směrnice nahrazuje směrnici č. 9/2014 Výuková povinnost a hodnocení akademických 

pracovníků. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020. 

 

 

 

 

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D. 

               děkanka 


