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HR Award je kratší název známky HR Excellence in Research Award, kterou 
uděluje Evropská komise za péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí. 
O institucích, jimž HR Award patří, se tedy ví, že vytvářejí kvalitní podmínky 
pro vědecké pracovníky a do budoucna je budou ještě zlepšovat. Na ZČU jsou 
to Fakulta elektrotechnická, institut Nové technologie – výzkumné centrum, 
Fakulta strojní a Fakulta aplikovaných věd.

Všechny čtyři součásti se v roce 2017 přihlásily k principům Evropské charty 
pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pra-
covníků, což jsou soubory obecných zásad a požadavků, které upřesňují odpo-
vědnosti a práva výzkumných pracovníků a jejich zaměstnavatele. Principy 
charty a kodexu pak úspěšně zaváděly a postupně získávaly HR Award. Nej-
prve Fakulta elektrotechnická a Nové technologie – výzkumné centrum v pro-
sinci 2018, poté Fakulta strojní v březnu 2019 a Fakulta aplikovaných věd 
v srpnu 2019. „Získání ocenění HR Excellence in Research je známkou kva-
lity, ale je i velkým závazkem pro neustálý rozvoj a vytváření příznivých pod-
mínek pro všechny členy týmu NTC,“ komentoval HR Award nynější ředitel 
institutu Nové technologie – výzkumné centrum Petr Kavalíř. Petr Netolický, 
který HR Award koordinoval na elektrotechnické fakultě, doplnil další benefit 
titulu: „Díky HR Award můžeme využívat výhodnější podmínky pro čerpání 
grantů z národních projektů Technologické agentury ČR.“

Rektor Miroslav Holeček při získání prvních HR Award upozornil, že zatímco 
v západní Evropě jsou nositeli této známky stovky výzkumných organizací 
a univerzit, ve východní části Evropy se její udělování teprve rozbíhá. „Udě-
láme vše pro to, aby se nositelem známky HR Award stala celá Západočeská 
univerzita. Myslím si, že k tomu máme dobře nakročeno,“ řekl. A opravdu, 
k principům charty a kodexu se postupně přihlašují další fakulty ZČU, jež by 
v budoucnu mohlo ocenění HR Award zviditelnit z pohledu celého světa. •

Díky HR Award  
patříme k nejlepším

Čtyři součásti Západočeské univerzity se mohou pyšnit 
oceněním HR Award a také se jím pyšní. Jde totiž 
o prestižní záležitost – jednu z těch, díky nimž se  
o ZČU ve světě ví, že je na světové úrovni.

HR Award
Evropská komise uděluje prestižní ocenění HR 
Award, plným názvem „HR Excellence in Rese-
arch Award“, za excelenci v péči o lidské zdroje 
ve vědeckém prostředí. Pro výzkumníky znamená 
organizace s oceněním HR Award záruku evrop-
ského standardu péče o zaměstnance, otevřenost 
a transparentnost výběrového řízení a kvalitu 
pracovního prostředí. Pro organizaci znamená 
logo HR Award větší atraktivitu při oslovování 
vědeckých pracovníků ze zahraničí nebo pro zís-
kávání grantů.

Ocenění HR Award, udělované výzkumným 
organizacím v Evropě, je dnes považováno za již 
mezinárodní standard pro pravidla kvality v řízení 
a rozvoji lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. Spo-
lečným evropským cílem je tak zavést i ve vědec-
kém prostředí koncepci strategického řízení 
lidských zdrojů, zahrnout používání moderních 
praktik HR a důsledně dodržovat moderní prin-
cipy v rozvoji lidských zdrojů ve výzkumu.•

1 Nové technologie – výzkumné centrum
2 Fakulta strojní ZČU
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