
 
Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 26.11. 2009 

 
 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc., doc. Ing. Jaromír 
Novák, CSc.  Mgr. Veronika Prágerová,  Mgr. Ondřej Kučera, Ing. Miroslav Axman, Mgr. 
Bronislava Macháčková 
Omluveni:  
doc. Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt., Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., PhDr. 
Bronislava Grygová, Ph.D., 
 
1. ZO VOS FF obdržela návrh dodatku ke KS – viz příloha. Po jednání Mgr. Kučery s EO, 
kdy byl předložen rozpočet SF a návrh čerpání na r.2010 , byl předložený dodatek  schválen 
s datem účinnosti od 1.12.2009 (nikoli zpětně k 1.10.2009, jak bylo navrženo). Dodatek 
nepovede k poklesu zůstatku SF FF a není v rozporu se směrnicí rektora. 
 
2. Návrh prof.Sobotkové: s nástupem nového vedení FF a nových skutečností, které 
nastanou, je třeba, aby byla role odborů chápana vedením jako partnerská a podpůrná. 
Běžný zaměstnanec nemá bohužel žádné informace – ze senátu, od vedení FF apod. Také 
je třeba zlepšit deformovaný obraz FF v rámci UP. Návrh pozvat nového děkana na členskou 
schůzi. Nové vedení FF by mělo odstranit obavy zaměstnanců ze vstupu do odborů. Jelikož 
dojde ke změně ve funkci předsedy naší ZO VOS FF, prof.Sobotková navrhuje na tuto pozici 
vybrat zástupce odborů věkově mladého, s přístupem do senátu a s potřebnou erudicí a 
energií. 
 
3. Do odborů chtějí vstoupit další členky, které však brzy odejdou na mateřskou dovolenou. 
Je třeba zjistit na vedení VOS v Praze, zda lze tyto členy započítávat do členské základny, 
aniž by platili členské příspěvky. 
 
4. Prof.Sobotková informovala o složitém jednání s děkanem ohledně nové akreditace oboru 
Polština pro hospodářskou praxi pro navazující studium. Bylo přislíbeno, že na následující 
zasedání vědecké rady bude tento bod zařazen. ZO VOS podporuje toto rozšíření 
akreditace, neboť svědčí o zájmu katedry rozvíjet daný obor. 
 
5. Ing.Axman informoval o konferenci k pracovnímu právu, kterou spolupořádala UP pro 
všechny zájemce z ČR.  
 
6. Za účasti ZO VOS, děkanátu a zástupce AS proběhne vyhodnocení aktivit zaměstnanců 
v rámci kulturních a sportovních akcí, na něž přispívá zaměstnavatel ze SF. Přesný termín 
jednání bude včas oznámen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 26.11. 2009 
B. Macháčková, místopředsedkyně  ZO VOS FF UP 
 


