
 

Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP  25. 9. 2018 

 

Přítomni: 

doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D., Mgr. Veronika Sejkorová, Ph.D., Mgr. Anna Gáborová, Mgr. Ondřej 

Kučera, Ph.D., Valerie Vejmolová, Hana Růžičková, Mgr. Bronislava Macháčková  

Omluveni:  

prof. Dr. Wilken Engelbrecht, cand. Litt., Mgr. Martin Bernátek, Ph.D. 

 

1. Zahájení: seznámení přítomných s programem jednání. 
 

2. Předseda ZO VOS FF doc. Šaradín se vzdal své funkce. Novým předsedou byl zvolen dr. Kučera, 

a to jednomyslně všemi přítomnými členy výboru a KK ZO VOS FF, s platností od 1. 10. 2018. 
 

3. Dr. Sejkorová znovu navrhla uveřejnit článek o činnosti ZO VOS FF v Žurnálu UP. Rozešle 

členům výboru a KK návrh struktury s podněty a otázkami k jeho obsahu. Bude se poté podílet 

společně s předsedou ZO na jeho finálním znění.  
 

4. Otázka nárůstu administrativy – zejména ve spojení s novými vnitřními akreditacemi. Na UP jsou 

schvalovány žádosti o akreditace pouze na tři roky (na rozdíl od jiných veřejných VŠ, kde mají 

vnitřní akreditace na dobu 10 let). Dále při volné kombinovatelnosti všech nově akreditovaných 

programů a jejich rozdělení na maior / minor narostl na FF počet programů a jejich vzájemných 

kombinací na cca 2 500. Jedná se o drastický nárůst administrativy jak pro THP pracovníky – 

asistentky / sekretářky kateder, studijní oddělení, tak pro jednotlivé katedry, které jsou opakovanými 

zpracováními akreditačních podkladů a sebeevaluačních zpráv zahrnuty natolik, že jim to podstatným 

způsobem omezuje vědeckou a pedagogickou činnost. Doc. Šaradín otevře otázku délky akreditací 

na velkém senátu. Zápis z dnešního jednání bude zaslán i děkanovi FF s žádostí o podporu při 

jednáních o délce vnitřních akreditací na další období. Otázka volné kombinovatelnosti („všechno se 

vším“) zůstává otevřena. Výbor ZO VOS FF UP doporučuje požádat rektora UP o prodloužení období 

vnitřní akreditace na dobu získané akreditace institucionální. 
 

5. ZO VOS FF navrhne děkanovi FF navýšit hodnotu stravenek na 110 Kč, neboť tato částka je 

nejvýhodnější daňovou optimalizací. Zaměstnanci nejsou povinni si stravenky odebírat – mohou 

využívat stravování v menze. Bonus ve formě stravenek lze rovněž využít při nákupech potravin. 
 

6. Vzhledem k nejasnostem ohledně mzdových tříd a zařazení jednotlivých zaměstnanců s platností 

nového VMP od 1. 1. 2019 pověřuje výbor dr. Kučeru (jako nového předsedu ZO VOS FF – viz výše) 

vyžádat od prorektora Lacha přehledové tabulky s dopady na zaměstnance po přerozdělení mzdových 

tříd (ze 13 původních je 11 nových), případně vyjednat termín schůzky prorektora se zástupci výboru 

ZO VOS FF k této problematice. Dále výbor pověřuje Mgr. Macháčkovou vyžádat od personálního 

oddělení přehledové tabulky s aktuálními počty zaměstnanců FF v jednotlivých mzdových třídách. 
 

7. S odvoláním na navýšení státního rozpočtu o 2 mld. Kč pro vysoké školství na rok 2019 a dále  

vzhledem k tripartitou odsouhlasenému nárůstu platů zaměstnanců středního a základního školství 

(jak učitelů, tak ostatních) o 15 % od 1. 1. 2019 navrhneme zvýšení mezd na FF, potažmo na UP 

alespoň o 10% od 1. 1. 2019. S tímto požadavkem zahájíme jednání jak s děkanem FF, tak na 

platformě KOR s rektorem UP v co nejkratší době. Doc. Šaradín požádá o návrh termínu schůzky 

děkana FF a jako předseda svolá jednání KOR v termínu 12. 10. 2018. Obsahem bude mj. příprava 

jednání o mzdách s rektorem UP a příprava nové Kolektivní smlouvy. 

 
 

Zapsala dne 25. 9. 2018 

B. Macháčková, v. r. 

místopředsedkyně ZO VOS FF UP 

Schválil: 

doc. Mgr. Pavel Šaradín, Ph.D. 

předseda ZO VOS FF UP 

https://www.upol.cz/nc/kontakty/vyhledavani/kontakt/empid/80035398/

