
ÚVT a oblasti ke
zlepšení

Vize je hegelovsky nekonzistentní ze svého vlastního
principu -- obsahuje výzkum/vývoj i provoz. Tohle je třeba
opakovaně a po lopatě komunikovat -- rozpor je zdánlivý,

cíleně hledejme syntezi. 1

Nekonzistentnost

Zveřejnit prezentaci, kterou pan ředitel použil při jejím
představení na výjezdním zasedání. Nejasná, vágní,obecná 2

Vedoucí by ji měli zakomponovat do své práce s týmy a
samozřejmě by s ní měli být ztotožněni 8

Natož řadový pracovník. Možná by se vize měla budovat
spíš zespod. 1

Slovo ředitele ke strategii ÚVT častěji než 1x ročně na
výjezdku (a ne �ltrem přes vedoucí) 4

Nepracujeme dostatečně se "success stories" -- stálo by za
to dělat systematičtěji interní publicitu velmi konkrétním

případům, co jsme udělali a jak to onu těžko uchopitelnou
vizi naplňuje. Pro řadu lidí by to bylo srozumitelnější.

2

Má ji ředitel, ale ne vedoucí 1

Řešení - začínáme novou službu pak jasně de�novat její
výhled řádově na x let: kolik bude vyžadovat kapacit i z
hlediska běžné údržby a rozvoje, kdo to zaplatí, a jak to

bude personálně obsazeno etc. To zejména spolu se
"zákazníkem", aby ten přesně věděl, co je a bude: jak to

vidíme my a s čím (ne)počítáme. 4

Spousta služeb/aktivit vs. nových výzev - největší přednost
i bolest ústavu 16

Chybí strategie 4

vize -> strategie -> akcni plan. Pravidelni kontrola plneni
akcnich planu 3

Chybí každoroční bilance, jak a čím se nám daří vize plnit
4

Vize musí být dostupná - ať to bude na webu nebo
kdekoliv jinde, ale trvale. Musí sloužit jako reference pro

jakékoliv další aktivity. 4

Zcela chybí na webu ústavu 6

Málo propagovaná 12

Vize ÚVT

adresování úkolů/ dotazů konkrétním lidem, případně
pokud je relevatní směřování více lidem určení

zodpovědného pracovníka za oblast 5

Stanovení termínu

Dodržování termínů 5

Bylo by hezké vytvořit nějaký meeting point - prostě
místo, kde občas musí zajít každý zaměstnanec. 5

Požadavky na spolupráci neberou ohled na kapacity a
existující závazky. 2

Tři týdny po předání tiketu do jiné RT fronty se s ním nic
neděje, i přes urgence

Spolupráce se vleče

S jednotlivci OK, ale s celými divizemi ne 5

Neefektivita řešení problému mezi odděleními

Chybí společně kupované kafe 3

Často se spolupráce smrskne na zapůjčení lidské kapacity z
jiné divize. Spolupráce má být taková, kdy všichni

zainteresovaní (až po úroveň divizního) chtějí společný
úkol řešit. 1

Chýba jasne de�novaná zadania. 6

Zlepšit vztahy s FI 3

Komunikace 2

Spolupráce s ostatními

Pro studenty by �nance mohly být naopak dostačující.

Neustale prichazeni a odchazeni studentu tvori
nekonzistenci pri tvorbe software

Nedostatečné �nance 3

Není povědomí o průběhu tohoto procesu 4

Jasná kritéria posuzování kandidátů

Karta MultiSport 23

Bene�ty by měli odrážet speci�čnost ÚVT 1

Šalinkarta?

Kurzy AJ za lepších podmínek 7

Káva 4

Sick days - 16

Karta Bene�t Plus 1

Parkování

Bene�ty

Vhodné svým zázemím a �exibilitou pro studenty. Je to
výborný způsob, jak získat během studia praxi a zároveň

pro ústav potencionální šikovné zaměstnance. 12

Udělat (mini)strategii na to, jak využít doporučení kolegů

Klimatizovat Gotex 1

Naučit se v inzerátech komunikovat, že jsme "cool" pro
cílovou skupinu, kteoru potřebujeme. Máme teď několik

mladých kolegů, pro které jsme byli atraktivnější než �rmy.
Ptejme se jich proč. 2

Atraktivita pozic pro kvalitní kandidáty

v poslední době se množí manažerské pozice obsazované
naprosto nepoužitelnými osobami 21

Více propagovat ústav během výuky a lovit šikovné
studenty. Já jsem během svých studiích o ústavu bohužel

neslyšel ze stran vyučujících ani jednou. Přitom bych po
takové příležitosti možná hned skočil. 7

Výběr kvali�kovaných kandidátů

Proces náboru

zavést formální postup zdůvodnění odměn přidělujícím
pracovníkem do jednoho měsíce od jejich udělení,

nespoléhat se na nepříliš funkční hodnotící pohovor o půl
roku později 18

Zpětná vazba ohledně výše odměn 2

Jazykové kurzy 3

Využití sportovišť 7

Předměty, kurzy, semináře

Více zvýhodnit ty univerzitní 1 Vynahradit bene�ty

nevynahrazovat bene�ty, lidé mají dostávat za práci mzdu,
žádné nesmysly 11

Uvítal/a bych více dní home o�ce, lépe bych skloubil/a
rodinu a práci 7

Nesrovnatelné �nance s jinými zaměstnavateli 3

Co se týče �nancí, tak konkurenceschopní pravděpodobně
nikdy nebudeme. Otázka zní, jestli to pro nás má být vůbec
důležité. Úděl ústavu leží v podpoře univezrity a to jak její

provozuschopné části, tak i té výchovné/vzdělávací. Možná
bychom se mohli víc zaměřit na mladé lidi/studenty, kteří

nutně potřebují praxi a pomoc jim vyrůst. A nemusíme
hledat jen na Masarykově univerzitě. 6

Neférové nastavení platů cross ÚVT

Finanční odměňování

Připravit příručku/y s informacemi/odkazy podstatnými
pro pracovníka ÚVT/divize/oddělení 15

Roztříštěné informace 2

Onboarding u dohodářů 1

Liniový vedoucí buď ví, co má standardně zajistit, nebo si
úkoly rozdělí s HR a dalšími odděleními.

Chybí zapojení liniových vedoucích 2

Málo automatizace (např. u přidělování práv) 6

Nejen příručka pro nového zaměstnance, ale i bodový
manuál z pohledu zaměstnavatele, co jak zajistit. Chybí popsání procesu 2

mít k dispozici během zkušební doby nějakého mentora,
na kterého se lze během této doby se vším obracet 11

- seznam věcí, co třeba zrušit (přístupy, práva atd.). Ideálně
vyplnit na jednom místě, co je možné + mít přehled, co se

ruší automaticky a řešit nemusím. 3

Podobně proces odchodu zaměstnance 2

Proces onboardingu

Navázání cílů z hodnocení na odměny

Tohle by neměla být jen formalita, ale způsob jak se
odlehnout za uplynulým rokem. Zhodnotit cíle (proč se
povedli/nepovedli - překážky), zhodnotit jak je na tom

zaměstnanec v určitých oblastech (jazyk, pc gramotnost
atp.) a jaký byl proveden posun. A na nastavit si cíle na

další rok. Osobně vnímám problém s provedením.
Každoročně by se měl sejít zaměstnanec s svým přímým
nadřízeným a nadřízeným nadřízeného. Diskuze by měla

být vedena mezi zaměstnancem a jeho nadřízeným.
Nepřímý nadřízený se účastní spíše jako pozorovatel. 1

Je to spíš formalita 7

Nejasná kritéria 3

Chybí komunikace výstupu ročního hodnocení 2

z hodnocení by měl nějaký postup vyplývat

Vedoucí by mohl zaměstnanci sdělit, jaké jsou možnosti
např. na navýšení osobního ohodnocení. Co má

zaměstnanec udělat, aby se posunul. Říct, kde se
zaměstnanec nachází teď, zda už je na stropě na dané

pozici nebo zda může dostat přidáno, pokud splní to a to...
2

Nejasný kariérní postup 4

Hodnocení u dohodářů

Nedostatečná zpětná vazba 4

Vědomí, že hodnocení je spravedlivé 5

Hodnocení směrem dolů nefunguje.

Proces hodnocení zaměstnanců 2

Nedostatečná komunikace vize a dlouhodobé strategie,
kterou navíc není možné nikterak ovlinit 1

Nejasná role některých oddělení, pracovníků a jejich
pracovní náplně 12

Management metodou pokus-omyl 5

Přidávání nových úkolů při jasném nedostatku lidí 12

Vyžadování komunikace (práce) o víkendech, svátcích a
řádných dovolených 6

Na získání titulu

Nerealistické požadavky (nátlak) 1

Veřejná kolegia formou videokonferencí 2

Hlavní oblasti aktivit/projektů jednotlivých divizí 1

Určení strategických priorit, které chceme a musíme řešit
3

Každá služba či projekt by měl mít také své jasné cíle a
cílové skupiny - konfrontovat s vizí a strategií ÚVT 4

Nejasné úkoly a poslání jednotlivých divizí 3

Nové projekty bez navyšování kapacit 2

Rozchod reálné účasti na projektech s papírovou účastí.

Přehled projektů včetně kapacit, ideálně s rozpadem až na
jednotlivé úkoly. 4

Vedení projektů 1

Dva odlišné přístupy

Způsob vedení ÚVT

Výuka a vedení/konzultace ZP

Vnímání výuky a vedení/konzultace ZP jako plnohodnotné
součásti práce na ÚVT 12

Více propojit ÚVT s FI v rámci vedení ZP 1

Možnost odborného vzdělávání ve výuce a vedení prací
2

V ISu založit štítek "ÚVT" pro vypsaná témata, příklady v
popisku

Rovné příležitosti mužů a žen 1

Ústavní, resp. univerzitní školka 10

Více hodin měsíčně na HO 24

Sick days 9

Pro divize �nančně zvýhodnit kratší úvazky

Nastavený proces na návrat po rodičovskej dovolenke
11

Diskriminace

Na základě příslušnosti k určité skupině pracovníků 14

V dotazníku se objevily stížnosti na diskriminaci skupiny
pracovníků či nadržování jiným pracovníkům. I když se to
týká relativně malého procenta respondentů, jedná se o
závažný problém. Byl bych moc rád, kdyby tu lidé, kteří se
s něčím takovým setkali, napsali, kde vidí hlavní problém
(např. jedná se čistě o selhání jednotlivce, nebo je to
systémový problém a pro diskriminaci je vhodné
podhoubí?). Také by byly super nějaké nápady, jak s tímto
na ÚVT bojovat. 7

Institut "ombudsmana" 3

Na základě věku

Při prvním kolečku vyřazování kandidátů z VŘ na základě
životopisů vyhodit zmínky o věku

Nastavený proces pro odchod do důchodu 5

Na základě pohlaví 2

Při prvním kolečku vyřazování kandidátů z VŘ na základě
životopisů vyhodit zmínky o pohlaví, resp. jménu
kandidáta/ky 1

Pravidelně revidovat platy mužů a žen 2

Na základě jazyka English as a First Language 4

Newslettery v angličtině

Podklady pro prezentace v angličtině

Zápisy ze schůzek v angličtině

Teambuildingové aktivity v angličtině

Nástroje pro zamezení diskriminace na MUNI

Anonymní platforma pro hlášení diskriminace ať už
formou webového formuláře nebo nějaké externí
platformy jako například AllVoices
(https://www.allvoices.co/) 7

Ná základě dosaženého vzdělání 8

pojďme v absurditě o krok dál, diskriminace na základě
schopností a dovedností, to by se mělo pohlídat, nejlíp
anonymní bonzovací platformou

Netlačit zaměstnance, aby se "honili" za tituly. 2

Kultivovat prostředí v akademických kruzích

Vymýtit diskriminaci na základě dosaženého vzdělání 5

Pracovní smlouvy

Doba určitá vs. neurčitá

motivovat zaměstnance při nástupu informací, za jakou
dobu je možné získat smlouvu na dobu neurčitou 9

Zkrátit určitou dobu na obecnou úroveň... na jeden rok z
maximálně možné 7leté (1+3+3 na 1). 4

Komunikace ohledně prodloužení smlouvy 8

Když už má člověk řetěz smluv na dobu určitou, viděl
bych jako zásadní dát vědět dostatečně dopředu (měsíc i
víc), že smlouva bude prodloužena. 26

Zejména by divizní měli vynaložit úsilí na to, aby
pracovníci, kteří jsou přínosem pro své oddělení a
osvědčili se, měli důvod na ústavu zůstat, případně aby
nebyli divizními vedoucími přímo "odejiti". 2

Nevýhody projektových smluv

Časté zmeny pracovnej zmluvy 3

Absence osoby, na kterou by se vědci a výzkumníci na
začátku kariéry mohli obracet (pracovní povinnosti,
vědecká kariéra...) 7

Ovlivňování dění na ÚVT 1

Možnost uplatnění případné stížnosti či odvolání týkající
se záležitostí na pracovišti 3

Výzkum na ÚVT

Omezení bádání
Nedostatek vhodných spolupracovníků 1

Počet projektů, na kterých výzkumník participuje

Neetické jednání u kolegů

Neetické jednání
Neuvedení autora na publikaci

Uvedení autora na publikaci

„Kradení“ práce na projektu pro řešení práce pro ÚVT /
řešení jiného projektu 9

Výzkumné projekty nejsou vnímány jako synergické z
pohledu činností ÚVT, ale jsou mechanicky považovány
pouze za další zdroj příjmů, což je neudržitelné. 3

Propagovat interdisciplinaritu našeho výzkumu jako
výhodu ÚVT 6

Vedení lidí

Poskytování zpětné vazby ohledně výše odměn 5

říct zaměstnancům, jakým mechanismem se určí částka na
jejich výplatním lístku, proč může být částka jiná v různým
obdobích, i když zaměstnanec pracoval stejně dobře nebo
špatně 17

Vzdělávání v manažerských dovednostech 2
nabídka kurzů v této oblasti nebo aspoň doporučení na
agenturu, která toto zajišťuje

Možnost poradit se ohledně vedení lidí 1

Neznalost kompetencí manažera
Udělat kompetenční model vedoucího pracovníka ÚVT

8

Poskytování zpětné vazby obecně

Technicky vzdělaný management 4

Odborný rozvoj a další vzdělávání

nemožnost pracovních cest po ČR 2

informace k možnosti obnovení zahraničních pracovních
cest

Užší spolupráce s "ÚVT" jiných univerzit (i zahraničních).
Návštěvy formou stínování práce. 7

interní školení/workshopy pořádané našimi IT odborníky
pro ostatní zaměstnance z ÚVT 9

Prostor v rámci pracovní doby na vzdělávání v daném
oboru, sledování aktuálních trendů v oboru 4

možnost účasti na vybraných externích (komerčních)
školeních/workshopech/konferencích 8

Trvalá dislokace ÚVT 19

Kurzy a semináře 1

nabídnout odborné kurzy pořádané ÚVT v rámci MUNI
vzdělávání po celý život - Informační technologie (nyní je
poskytuje FF, ESF, FI) 7

Fluktuace zaměstnanců 1

Některá oddělení mají dlouhodobý problém nahradit
odcházející seniorní zaměstnance. 3

Zpětná vazba od odcházejících zaměstnanců by
napověděla, kde jsou slabá místa ÚVT. 2


