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HR Award na Přírodovědecké fakultě a doktorandi?

 https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-profiles-

descriptors

 Personální strategie pro výzkumné pracovníky - HRS4R, v souladu s Chartou a Kodexem výzkumného pracovníka 

Evropské komise: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r, https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter
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HRS4R

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter


First Stage Researcher (R1) (Up to the point of PhD) - Euraxess
https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-profiles-descriptors

 This profile includes individuals doing research under supervision in industry, research institutes or 

universities. It includes doctoral candidates.

 Researchers with this profile will:

 Carry out research under supervision;

 Have the ambition to develop knowledge of research methodologies and discipline;

 Have demonstrated a good understanding of a field of study;

 Have demonstrated the ability to produce data under supervision;

 Be capable of critical analysis, evaluation and synthesis of new and complex ideas;

 Be able to explain the outcome of research (and value thereof) to research colleagues.

 Desirable competences

 Develops integrated language, communication and environment skills, especially in an international 

context.
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https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r
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Co je HR Award v kostce? 

CO?

• HR Award (Logo HR Excellence in Research, HRS4R) = certifikace Evropské komise pro personální řízení výzkumné instituce. 

•Realizací projektu dojde k nastavení strategického řízení v souladu se standardy definovanými ve 40 principech Evropské charty pro výzkumné pracovníky a 
Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků, ve 4 základních oblastech:

•Etické a profesionální aspekty  Nábor nových zaměstnanců (Kodex)

•Pracovní podmínky a sociální zabezpečení Vzdělávání a rozvoj

PROČ?

•Získáním HR Award logo se instituce stává součástí skupiny cca 400 evropských univerzit a institucí, atraktivním zaměstnavatelem vědeckých pracovníků na 
mezinárodní úrovni a splní podmínky některých grantů (Horizon 2020) a výhledově dalších.

•Rozvoj kapacit, znalostí a dovedností manažerských, výzkumných a dalších pracovníků výzkumných organizací za účelem zvýšení jejich odborné kapacity pro 
manažerské řízení výzkumných organizací i strategické řízení výzkumu a vývoje, vytvoření mezinárodně konkurenceschopných podmínek a prostředí pro provádění 
excelentního výzkumu a vývoje prostřednictvím nastavení strategického řízení výzkumné organizace v souladu s podmínkami Evropské charty a Kodexu 
Otevřený trh práce pro výzkumné pracovníky

KDO?

•Týkat se bude všech pracovníků Přírodovědecké fakulty MU a PhD. studentů.  Realizovat projekt budou: Poradní tým, Odborný tým, Admin tým

JAK?

•Nejbližší úkol: Gap Analysis & Action Plan = identifikace nedostatků v uplatňování 40 principů strategie a příprava akčního plánu.

•Zdroj dat: Záznam řízených rozhovorů k jednotlivým principům Charty a Kodexu s vedením jednotlivých ústavů a výsledky Focus Groups Workshops.

KDY?

•(10 2017) 01/2018 – 12/2022 resp. 10/2023, viz předpokládaný harmonogram.

Zinner



Co nám HR Award přinese?

Jakou organizaci chceme vybudovat? 

Naše VIZE 
pracovního 
prostředí 
fakulty

• OTEVŘENÉ

• TRANSPARENTNÍ

• STRUKTUROVANÉ

• MEZINÁRODNÍ

• PŘÁTELSKÉ
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Naše 
PRIORITY

• Profesionální, efektivní, moderní nábor

• Organizační model fakulty – systém rolí, popisy pozic/pracovních míst, 
kompetenční model

• Systém hodnocení zaměstnanců

• Kariérní systém

• Onboarding (Systém adaptace zaměstnanců)

• Systém interní i externí komunikace a PR

• Nastavení podpůrných funkcí jako servisní organizace  angličtina, „jsme 
tu pro vás“, respekt

• Práce s talentem – školení, mentoring, leadership skills, řídící pracovníci, 
ochota vzdělávat se měkkých dovednostech

• Gender balance, nediskriminace, kulturní odlišnosti, generační specifika, 
mobility
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JAK? 40 principů Charty a Kodexu

Ethical and 
Professional Aspects

•1. Research freedom | Svoboda 
výzkumu

•2. Ethical principles | Etické zásady

•3. Professional responsibility | 
Profesní odpovědnost

•4. Professional attitude | Profesionální 
přístup

•5. Contractual and legal obligations | 
Smluvní a zákonné povinnosti

•6. Accountability | Odpovědnost

•7. Good practice in research | Řádné 
postupy v oblasti výzkumu

•8. Dissemination, exploitation of
results | Šíření a využívání výsledků

•9. Public engagement | Veřejný 
závazek

•10. Non discrimination | 
Nediskriminace

•11. Evaluation/appraisal systems | 
Systém hodnocení

Recruitment and 
Selection (Code)

•12. Recruitment | Nábor

•13. Recruitment (Code) | Nábor 
(Kodex)

•14. Selection | Výběr

•15. Transparency | Transparentnost

•16. Judging merit | Hodnocení zásluh

•17. Variations in the chronological
order of CVs | Změny v časovém 
pořadí životopisů

•18. Recognition of mobility 
experience | Uznávání zkušeností s 
mobilitou

•19. Recognition of qualifications | 
Uznávání kvalifikace

•20. Seniority | Služební věk

•21. Postdoctoral appointments | 
Jmenování post doktorandů

Working Conditions
and Social Security

• 22. Recognition of the profession | 
Uznávání profese

• 23. Research environment | Výzkumné 
prostředí

• 24. Working conditions | Pracovní 
podmínky

• 25. Stability and permanence of
employment | Stabilita a stálost zaměstnání

• 26. Funding and salaries | Financování a 
mzdy

• 27. Gender balance | Rovnováha mezi 
pohlavími

• 28. Career development | Rozvoj kariéry

• 29. Value of mobility | Hodnota mobility

• 30. Access to career advice | Přístup k 
odbornému poradenství

• 31. Intellectual Property Rights | Práva 
duševního vlastnictví

• 32. Co-authorship | Spoluautorství

• 33. Teaching | Výuka

• 34. Complaints/appeals | Stížnosti a 
odvolání

• 35. Participation in decision-making
bodies | Účast v rozhodovacích subjektech

Training and 
Development

•36. Relation with supervisors | Vztahy 
s dohlížejícími osobami

•37. Supervision and managerial
duties | Povinnosti spojené s kontrolou  
a řízením

•38. Continuing Professional 
Development | Nepřetržitý profesní 
rozvoj

•39. Access to research training and 
continuous development | Přístup ke 
vzdělání a nepřetržitému rozvoji 
výzkumníků

•40. Supervision | Kontrola
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KDY? Předpokládaný harmonogram projektu

Souhlas s principy 
Charty a Kodexu

• 2.10.2017  
Kompletace všech 

potřebných dokumentů a 
norem

Interní analýza procesů 
(Gap Analysis) - sběr a 

konsolidace dat

Příprava akčního plánu 
(Action Plan) - jak zlepšit 
a dobudovat procesy = 

postupné kroky

Odeslání dokumentů Gap 
Analysis a Action Plan na 
Evropskou komisi a 
publikování na webu fakulty

•2.10.2017

•2.10.2018

Implementace 
jednotlivých kroků dle 
akčního plánu

•01.11.2018

•2.10.2020

Interim zhodnocení 
instituce včetně revize 
akčního plánu na 
následujících 36 měsíců

•2.10.2020

Implementace revizí dle 
interim hodnocení

•01.11.2020

•2.10.2023

Obnova ocenění HR 
award

•2.10.2020

•2.10.2023



KDO? HR Award projektový tým

Dohlížecí komise / 
Steering Committee

Pracovní skupina / 
Work Group 
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Senior Strategist

Právník / Lawyer

Junior Strategist Ekonom projektu / 
Project Controller

Administrator
projektu / Project 
Admin
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Kolegium děkana, 
tajemník,
Zástupce
Researcher Focus
Group 

Ředitelé ústavů, 
zástupce 
Akademického 
senátu, vedoucí 
personálního 
odd.

Junior Strategist
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DĚKUJEME ZA POZORNOST A TĚŠÍME SE NA VÁS NA RESEARCHER 
FOCUS GROUP FOLLOW UP MEETINGS

Kontakt: PhDr. Barbora Wahlová, wahlova@sci.muni.cz


