
 
Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 3.9. 2009 

 
 
 

Přítomni: 
doc. Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt., Mgr. Ondřej Kučera, Mgr. Veronika Prágerová,  
Ing. Miroslav Axman, Mgr. Bronislava Macháčková 
Omluveni:  
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc., doc. Ing. Jaromír 
Novák, CSc., Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., PhDr. Bronislava Grygová, Ph.D. 
 
1. Ing. Axman informoval o přijetí nového člena ZO VOS FF UP – stav k 3.9.2009 je 41 
členů. 
Dále informoval o odchodu členky ZO VOS FF na mateřskou dovolenou – členství zůstává, 
nebudou se strhávat příspěvky. 
K 1.10.2009 odchází jeden člen z FF UP na zahraniční stáž – ukončuje pracovní poměr. 
Zůstává členem ZO VOS FF, pokud nebude dále platit příspěvky, bude mu členství 
ukončeno. 
 
2. Ing. Axman informoval o žádosti KAL na příspěvek ze sociálního fondu – na sportovní 
akci, cestu vlakem by bylo možno proúčtovat, lanovku zřejmě nikoli – svolat schůzku komise 
pro kulturní a sportovní vyžití zaměstnanců na začátek příštího týdne. Zajistí 
Mgr.Macháčková (ing.Wagnerová, Mgr.Prágerová, Mgr.Kučera). Termín bude sdělen ihned 
po potvrzení ing.Wagnerovou. 
 
3. Ing.Axman informoval o konání semináře k problematice pracovního práva, který se bude 
konat 23.9.2009 v Plzni, veškeré náklady (cestovné, ubytování) hradí VOS Praha. Za ZO 
VOS FF se zúčastní Mgr.B.Macháčková a ing.M.Axman.  
 
4. Mgr.Macháčková informovala o zajištění vstupenek na muzikál KUDYKAM 21.11.2009 – 
vstupenky jsou hrazeny ze sociálního fondu. 
Návrh – přispět všem členům ZO VOS FF na cestovné jednotnou paušální částkou 100,- Kč 
bez ohledu na způsob dopravy. 
Tento bod byl přítomnými schválen. Nutno prověřit, zda je možno takto zaúčtovat – zjistí 
Mgr.Macháčková. 
 
6. Propagace činnosti ZO VOS FF – vytvořit na naše webové stránky výrazný materiál jasně 
sdělující výhody členství ve VOS, zdůraznit zejména možnost půjček Také osobní agitace 
mezi kolegy. 
 
7. Mgr. Kučera vyvolá schůzku s kvestorkou o navýšení částky na půjčky ze sociálního fondu 
na více než 20.000,- Kč. Bude v této záležitosti informovat děkana FF. 
 
8. Doc. Engelbrecht upozornil na problém smluv na dobu určitou u akademických pracovníků 
– z tohoto důvodu mají např. problém dosáhnout na hypotéku. Je v rozporu se zákony EU.  
 
9. Doc.Engelbrecht navrhuje zlepšit průhlednost v odměňování zaměstnanců – vyjmout balík 
na osobní ohodnocení z katederní kompetence a přidělovat dle jasného bodového systému. 
Je třeba vyvinout tlak na vedení FF v tomto směru. 
 
 
 
 
Zapsala dne 4.9. 2009 
B. Macháčková, místopředsedkyně  ZO VOS FF UP 
 


