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Metodický pokyn ke kvantifikaci pracovních činností akademických
pracovníků FTK UP Olomouc
1 Úvod

Kvantifikace pracovní činnosti akademických pracovníků FTK UP Olomouc je vyjádření
(přepočítání) jednotlivých činností, které vykonal akademický pracovník během kalendářního roku,
v tzv. přepočtených hodinách (přepočtená hodina = 60 min.). Hlavním cílem zavedení této
kvantifikace je vyjádření objemu vykonané práce všech akademických pracovníků za dané období
ve stejných jednotkách. Zjištěné výstupy budou sloužit jako podklady pro vedoucí fakultních
pracovišť a vedení fakulty.

2 Rozsah a struktura povinností
-

Rozsah ročního fondu pracovní doby akademických pracovníků je 1700 hod. (průměrná
hodinová dotace ročního fondu pracovní doby).
Pracovní povinnosti akademických pracovníků se dále dělí na činnosti: (a) pedagogické, (b)
tvůrčí, a (c) organizační, jejichž doporučenou strukturu udává tabulka 1.

Tabulka 1. Doporučená struktura ročního fondu pracovní doby
Zařazení
Pedagogická
Tvůrčí činnost
činnost

Organizační a
doplňková činnost

Celkem

Profesor
Docent
Odborný asistent s vědeckou hodností
Odborný asistent
Asistent
Lektor

200 (12%)
200 (12%)
100 (6%)
100 (6%)
100 (6%)
100 (6%)

1700
1700
1700
1700
1700
1700

800 (47%)
900 (53%)
1300 (76%)
1400 (82%)
1500 (88%)
1500 (88%)

700 (41%)
600 (35%)
300 (18%)
200 (12%)
100 (6%)
100 (6%)

3 Kvantifikace pedagogické činnosti

3.1 Kvantifikace přímé a nepřímé vyučovací povinnosti
Přepočtené hodiny získáme jako součin odučených hodin příslušného kalendářního roku a
následujícího koeficientu, který v sobě zahrnuje veškeré činnosti související s výukou (tab. 2 a 3).
Tabulka 2. Kvantifikace pedagogické činnosti

Výuka v DSP – koeficient (1h-45min)
3,00 h
Přednáška – koeficient (1h-45min)
2,00 h
Semináře – koeficient (1h-45min)
1,50 h
Cvičení – koeficient (1h-45min)
1,00 h
Distanční výuka v prostřední e-learningu/h na studenta (6 dlouhých úkolů 1,00 h
6*10min práce) (student)
Supervize ped. praxí (student)
2,00 h
Konzultační hodiny (fixní doba 2h týdně – 50h ročně)
50,00 h
Příprava výuky a sebevzdělávání (dle doložených podkladů)
max. 50h
Poznámky:
- Celková suma odučených hodin v daných kategoriích bude čerpána z databáze STAG.
- V případě zapojení více vyučujících v jednom předmětu bude počet celkových odučených hodin podělen
počtem vyučujících.
- Za správnost údajů o vlastní pedagogické činnosti v databázi STAG odpovídá každý akademický
pracovník FTK UP Olomouc.
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3.2 Kvantifikace dalších činností souvisejících s výukou (přepočtených hodin za rok)
Tabulka 3. Kvantifikace dalších činnosti souvisejících s výukou

Pobyt na kurzu (den)
Zkouška (student)
Kolokvium (student)
Zápočet u předmětu bez zkoušky (student)
SZZ (student-dílčí část)
Úspěšné obhájení BP/DP na UP (student)
Oponentura BP na UP (student)
Oponentura DP na UP (student)
DSP poskytovatel kreditů (student)
DSP vedení studenta školitelem – ročně po dobu SDS (student)
Úspěšné obhájení disertační práce studenta DSP (student)
Oponentura rigorózní práce (práce)
Oponentura disertační práce na FTK (student)

8,00 h
0,40 h
0,20 h
0,10 h
0,50 h
30,00 h
3,00 h
5,00 h
5,00 h
60,00
60,00
10,00
20,00

Poznámky:
- Hodiny za vedení bakalářské/ diplomové/disertační práce se započítávají do kalendářního roku, ve
kterém student práci obhájil.
- Počet studentů u zkoušek, kolokvií a zápočtů (mimo SZZ) bude čerpán z databáze STAG. V případě
zapojení více vyučujících na zkouškách či kolokviích bude celková doba podělena počtem vyučujících
(mimo SZZ).

4 Kvantifikace tvůrčí činnosti

Tvůrčí činností akademického pracovníka rozumíme veškerou činnost v oblasti VVI (věda, výzkum
a inovace). Tyto činnosti jsou ohodnoceny hodinovou dotací, která odpovídá průměrnému času
potřebnému na realizaci jednotlivých tvůrčích aktivit (tabulka 4, 5 a 6).
Tabulka 4. Publikační činnost

Článek v impaktovaném časopise
Článek v časopise ve světově uznávané databázi v českém jazyce (ČJ)
Článek v časopise ve světově uznávané databázi ve světovém jazyce (SJ)
Článek v časopise ze seznamu recenzovaných periodik v ČJ
Článek v časopise ze seznamu recenzovaných periodik ve SJ
Článek v jiném recenzovaném časopise v ČJ
Článek v jiném recenzovaném časopise v SJ
Jiný odborný článek v časopise (nerecenzovaný, popularizační,…) v ČJ
Jiný odborný článek v časopise (nerecenzovaný, popularizační,…) ve SJ
Monografie (odborná kniha) v ČJ
Monografie (odborná kniha) ve SJ
Kapitola v monografii (odborné knize) v ČJ
Kapitola v monografii (odborné knize) ve SJ
Článek ve sborníku v databázi v ČJ
Článek ve sborníku v databázi ve SJ
Článek v jiném sborníku v ČJ
Článek v jiném sborníku ve SJ
Patent
Užitný vzor, průmyslový vzor
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500xIF
200,00 h
300,00 h
120,00 h
200,00 h
30,00 h
50,00 h
5,00 h
8,00 h
max. 600 h
max. 800 h
max. 120 h
max. 200 h
30,00 h
50,00 h
5,00 h
10,00 h
200,00 h
200,00 h
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pokračování tabulky č. 4

Prototyp, funkční vzorek
Certifikovaná metodika, postup; specializovaná mapa s odb. obsahem
Software
Editorství odborné knihy v ČJ
Editorství odborné knihy ve SJ
Editorství jiného sborníku v ČJ
Editorství jiného sborníku ve SJ
Editorství sborníku v databázi v ČJ
Editorství sborníku v databázi ve SJ
Učební texty (učebnice, skripta, e-learningové studijní opory)

200,00 h
200,00 h
200,00 h
max. 30 h
max. 50 h
5,00 h
10,00 h
max. 30 h
max. 45 h
30,00 h

Poznámky:
- Údaje o publikační činnost budou čerpány z databáze OBD.
- Za správnost údajů o vlastní publikační činnost v databázi OBD odpovídá každý akademický pracovník
FTK UP Olomouc.
- V případě týmové práce na dále uvedených činnostech, se daný počet přepočtených hodin rozdělí mezi
jednotlivé pracovníky týmu podle objemu jejich práce (autorský podíl jednotlivých spoluautorů zadává
do databáze OBD hlavní autor).
- Publikační výstupy monografie, kapitola v monografii, editorství odborné knihy a editorství sborníku
bude hodnoceno ediční komisí.
- ČJ – česká jazyk
- SJ – světový jazyk
Tabulka 5. Minimální přepočtený autorský podíl publikačních výstupů za rok

Zařazení

Přepočtený autorský podíl:
kumulativní celkový počet (první autor)

Profesor
Docent
Odborný asistent s vědeckou hodností
Odborný asistent
Asistent
Lektor

2(1)
1(1)
1(0,5)

Poznámky:
- Roční přepočtený autorský podíl je vypočítán na základě publikační činnosti v předchozích třech letech.

.

Tabulka 6. Další vědecko výzkumná a inovační činnost

RECENZE
Recenze příspěvku v časopise v ČJ
Recenze příspěvku v časopise ve SJ
Oponentura habilitační práce v ČJ
Oponentura habilitační práce ve SJ
GRANTY
Podání výzkumného grantu
Řešitel výzkumného grantu
Spoluřešitel výzkumného grantu
Podání rozvojového grantu
Řešitel rozvojového grantu
Spoluřešitel rozvojového grantu

5,00 h
10,00 h
30,00 h
60,00 h
50,00 h
200,00 h
40,00 h
20,00 h
80,00 h
20,00 h
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pokračování tabulky č. 6

KONFERENCE
Vyžádané sdělení na konferenci – keynote speaker v ČJ
Vyžádané sdělení na konferenci – keynote speaker ve SJ
Sdělení na konferenci v ČJ
Sdělení na konferenci ve SJ

15,00 h
30,00 h
10,00 h
20,00 h

Poznámky:
- Údaje o další vědeckovýzkumné činnosti budou čerpány z databáze OBD a Portálu UP.
- Za správnost údajů o vlastní vědecko výzkumné činnosti v databázi OBD a Portálu UP odpovídá
každý akademický pracovník FTK UP Olomouc.
- V případě týmové práce na dále uvedených činnostech, se daný počet přepočtených hodin rozdělí mezi
jednotlivé pracovníky týmu podle objemu jejich práce (miru zapojení jednotlivých řešitelů zadává
hlavní řešitel).
- ČJ – český jazyk
- SJ – světový jazyk

5 Kvantifikace organizační a doplňkové činnosti

Organizační a doplňkovou činností akademického pracovníka rozumíme veškerou níže uvedenou
činnost, ohodnocenou hodinovou dotací, která odpovídá průměrnému času potřebnému na realizaci
jednotlivých aktivit (tabulka 7).
Tabulka 7. Kvantifikace organizační a doplňkové činnosti

Předsednictví výboru vědecké organizace
Členství ve výboru vědecké organizace
Předsednictví v redakční radě časopisu
Členství v redakční radě časopisu
Členství ve vědecké radě (max. 3)
Členství v oborové radě (max. 3)
Předsednictví komise pro obhajobu doktorských prací (max. 3)
Členství v komisi pro obhajobu doktorských prací (max. 3)
Předseda habilitační komise FTK UP/UP
Členství v habilitační komisi (max. 3)
Předseda komisi pro jmenování profesorem FTK UP/UP
Členství v komisi pro jmenování profesorem (max. 3)
Předseda akademického senátu FTK UP/UP
Členství v akademickém senátu FTK UP/UP
Členství v Radě VŠ, RVVI apod.
Aktivní činnost v neziskovém sektoru (nadace, nadační fondy, občanská
sdružení, obecně prospěšné společnosti)
Aktivní občanská angažovanost (zastupitel obce, města, místostarosta)
Vedení výzkumně – vývojového pracoviště 20 – 100
Vedení oddělení FTK UP
Vedení katedry FTK UP
Vedoucí kolegia studijního oboru na FTK UP
Členství v komisi FTK/UP (rozvrhová, etická, pedagogická apod.)
Přednáška na zahraniční VŠ za každou hodinu (max. 60) koeficient
Příprava a vedení kurzu
Garant přípravy akreditace
Blíže nespecifikovaná organizační činnost na FTK UP
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30,00 h
20,00 h
30,00 h
20,00 h
30,00 h
30,00 h
30,00 h
15,00 h
30,00 h
15,00 h
30,00 h
15,00 h
100,00 h
30,00 h
100,00 h
max. 50 h
max. 50 h
20-100 h
100,00 h
200,00 h
200,00 h
15,00 h
3,00 h
10,00 h
100,00 h
100,00 h
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Poznámky:
- Údaje o organizační a doplňkové činnosti budou čerpány z databáze INIS (Portál UP).
- Za správnost údajů o vlastní organizační a doplňkové činnosti v databázi INIS (Portál UP) odpovídá
každý akademický pracovník FTK UP Olomouc.

6 Závěrečná ustanovení
Na akademické pracovníky zaměstnané na částečný úvazek se vztahuje přiměřená část
přepočtených hodin dle velikosti jejich úvazku. Veškeré podklady, které obsahuje tento metodický
pokyn, jsou zavěšeny na úřední desce FTK UP.
Platnost metodického pokynu: 21. 12. 2010
Účinnost metodického pokynu: 3. 1. 2011

doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., v. r.
děkan FTK UP

V Olomouci dne 21. 12. 2010
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