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Článek I 

Obecná ustanovení 

1. Kariérní řád pracovníků VaV Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (dále Kariérní 

řád CxI) upravuje postavení, hodnocení a kariérní postup pracovníků VaV CxI (dále pracovníci) od vzniku 

pracovního poměru až po jeho zánik. 

 

2. Pracovníci jsou přijímáni na základě výběrového řízení vyhlašovaného ředitelem CxI.  

Z operativních důvodů může vzniknout pracovní poměr i bez výběrového řízení. V takovém případě vždy na 

dobu určitou, a to maximálně v délce 6 měsíců. Takto vzniklý pracovní poměr může být prodloužen pouze 

na základě kladného výsledku výběrového řízení. 

Na pracovní pozici, která je v organizační struktuře pod vedoucím výzkumného oddělení, může být 

pracovník přijat bez výběrového řízení, pokud se jedná výhradně o práci na projektu, místo je popsáno 

v projektové žádosti včetně jmenovitého uvedení pracovníka a projekt je schválen k financování 

poskytovatelem dotace. 

 

3. Pracovní výkon je pravidelně ročně hodnocen a k výsledkům tohoto hodnocení se přihlíží v dalším 

kariérním postupu.  

4. Odměňování pracovníků v tarifní složce i mimotarifních složkách (příplatky, odměny) upravuje Vnitřní 

mzdový předpis TUL.  

 

5. V návaznosti na Vnitřní mzdový předpis jsou pro hodnocení výkonnosti pracovníků zavedena minimální 

kritéria a zásluhová kritéria. 

                                                           

1 Dle Vnitřního mzdového předpisu Technické univerzity v Liberci, kategorie C Vědecký pracovník. 
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6. O mimotarifním odměňování ve formě odměn pracovníků rozhoduje ředitel CxI podle zásluhových kritérií 

podle hodnocení pracovníků na základě konzultace s vedoucím příslušného oddělení. 

 

7. Další složky mzdy pracovníků plynoucí ze spolupráce s aplikační sférou a z řešení projektů vědy a 

výzkumu jsou v kompetenci řešitelů příslušných zakázek/projektů, nebo vedoucích oddělení a laboratoří. 

 

8. Pracovníci se snaží o soustavný růst své kvalifikace a rozvoj svých dovedností a schopností. CxI jim k 

profesnímu růstu poskytuje podmínky. 

 

Článek II 

Zařazení pracovníků 

V souladu s aktuálně platným Vnitřním mzdovým předpisem TUL jsou pracovníci CxI zařazeni do 

následujících mzdových tříd:  

Mzdová třída C 1 – asistent výzkumu: 

Charakter práce: Řešení výzkumných a vývojových úkolů podle pokynů. Sebevzdělávací aktivity. 

Mzdová třída C1 odpovídá klasifikačnímu stupni R1 „First Stage Researcher“ definovaném mezinárodní 

sítí Euraxess. 

 

Mzdová třída C 2 – pracovník výzkumu: 

Charakter práce: Samostatné řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů podle definovaných 

cílů. Publikační a sebevzdělávací aktivity. 

Mzdová třída C2 odpovídá klasifikačnímu stupni R1 „First Stage Researcher“ definovaném mezinárodní 

sítí Euraxess. 

 

Mzdová třída C 3 – pracovník vědy a výzkumu: 

Charakter práce: Samostatné řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů podle definovaných 

cílů. Publikační a sebevzdělávací aktivity. 

Mzdová třída C3 odpovídá klasifikačnímu stupni R2 „Recognised Researcher“, R3 „Established 

Researcher“, R4 „Leading Researcher“ definovaném mezinárodní sítí Euraxess. 

 

Mzdová třída C 4 – samostatný pracovník vědy a výzkumu: 

Charakter práce: Samostatné tvůrčí řešení vědeckých úkolů v oblasti základního a aplikovaného 

výzkumu a vývoje. Publikační a sebevzdělávací činnost. 

Mzdová třída C4 odpovídá klasifikačnímu stupni R2 „Recognised Researcher“, R3 „Established 

Researcher“, R4 „Leading Researcher“ definovaném mezinárodní sítí Euraxess. Současně musí být 

pracovník držitelem titulu doc.  
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Mzdová třída C 5 – vedoucí pracovník vědy a výzkumu:  

Charakter práce: Formulování principiálně nových vědeckovýzkumných okruhů. Řešení úkolů 

základního výzkumu a vývoje a vědeckého bádání s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného 

vědního oboru. Vedení vědeckovýzkumných týmů. Rozsáhlé publikační a sebevzdělávací aktivity. 

Mzdová třída C5 odpovídá klasifikačnímu stupni R2 „Recognised Researcher“, R3 „Established 

Researcher“, R4 „Leading Researcher“ definovaném mezinárodní sítí Euraxess. Současně musí být 

pracovník držitelem titulu prof. 

Na činnostech CxI se dále podílejí studenti doktorského a magisterského studijního programu. 

 

Článek III 

Hodnocení pracovníků 

1. Obecným smyslem hodnocení je: 

a) přispívat k zajištění a zvyšování úrovně vědecké a výzkumné činnosti CxI a vytvářet podklady pro 

koncepční a racionální personální politiku; 

b) stimulovat aktivní přístup hodnocených pracovníků k soustavnému odbornému růstu; 

c) poskytovat hodnoceným pracovníkům pravidelnou příležitost k sebereflexi, k orientaci jejich dalšího 

odborného a vědeckého vývoje a k posilování jejich prestiže; 

d) umožňovat srovnání úrovně a kvality práce pracovníků; 

e) poskytnout podklady pro mzdové hodnocení pracovníku. 

  

2. Výkonnost pracovníků CxI ve vědě a výzkumu je hodnocena jednou za kalendářní rok vedením CxI 

s využitím podkladů, které pracovníci zadávají do systému publikace.tul.cz.  

3. Minimální kritéria pro různé kvalifikační stupně jsou určena následující tabulkou.  

U publikací i patentů se do příslušného výsledku započítává vždy pouze poměrný podíl autorství. 

 

 Aktivita 1. typu Aktivita 2. typu 

Zařazení pracovníka Publikace 

(impaktované) 

Patenty 

(mezinárodní) 

Publikace 

(ostatní) 

Patenty 

(národní) 

Mzdová třída C4, C5 0,5 0,2 2 0,2 

Mzdová třída C3 0,4 0,1 1 0,2 

Mzdová třída C1, C2 0,2 0,1 0,5 0,2 
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4. Pracovník vždy za sledované období (hodnotící období = jeden kalendářní rok) musí splnit v průměru za 

každý rok alespoň jedno z kritérií aktivity 1. typu a jedno z kritérií aktivity 2. typu. Opakované nesplnění 

minimálních kritérií ve dvou po sobě následujících obdobích je důvodem pro jednání s pracovníkem a pro 

jeho případné přeřazení do jiné pracovní pozice nebo pro rozvázání pracovního poměru s CxI. Při 

posuzování je kromě minimálních kritérií přihlíženo také k objemu zakázkového výzkumu, který pracovník 

zajišťuje. V případě, že pracovník bude nejméně dvě po sobě následující období významně převyšovat 

minimální hodnoty aktivit pro svůj kvalifikační stupeň, je úkolem vedení CxI s pracovníkem jednat a 

případně jej přesunout na vyšší pozici.  

5. Výpočet zásluhových kritérií využívá aktuálně platné metodiky hodnocení vědy a výzkumu Rady pro 

vědu, výzkum a inovace vlády ČR. Výsledným kritériem je počet bodů za hodnocené činnosti, zařazené 

v RIV.  

U každého výsledku se pracovníkovi započte počet bodů, který odpovídá poměrnému podílu jeho autorství. 

Hodnoceným obdobím jsou dva kalendářní roky. U pracovníků, jejichž pracovní poměr v CxI trvá déle než 

jeden rok, ale méně než dva roky je hodnoceným obdobím jeden kalendářní rok. 

 

6. Výsledek hodnocení zásluhových kritérií je podkladem pro stanovení výkonnostní odměny pracovníka. 

Způsob rozdělení fondu odměn CxI je následující: po odečtení podílu připadajícího na režijní pracovníky a 

nové pracovníky CxI (trvání pracovního poměru méně než jeden rok) je každému pracovníkovi přiznána 

taková odměna, která odpovídá jeho podílu na celkovém počtu bodů za zásluhová kritéria. Ředitel CxI může 

takto vypočtené výkonnostní odměny změnit podle vlastního uvážení až o 50% nad nebo pod jeho 

vypočtenou výši.  

V případě změny odměny svoje rozhodnutí ředitel CxI neprodleně zdůvodní pracovníkovi a jeho přímému 

nadřízenému.  

 

Článek IV 

Závěrečná ustanovení 

1. Kariérní řád pracovníků VaV Ústavu pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace je zveřejněn na 

webových stránkách http://cxi.tul.cz. 

2. Aktualizovaná Směrnice ředitele nabývá účinnosti 1. října 2018. 

 

 


