
Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 26.5. 2009 
 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc., doc. Ing. Jaromír 
Novák, CSc., Mgr. Ondřej Kučera, Ing. Miroslav Axman, Mgr. Bronislava Macháčková 
Omluveni:  
doc. Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt., Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D., Mgr. 
Veronika Prágerová,  PhDr. Bronislava Grygová, Ph.D. 
Hosté: 
doc.ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.,  doc.PhDr. Zdeněk Pechal, CSc. 
 
1. Mgr. Kučera informoval o podnětu předaném doc.Kubátovou ohledně projednání změn ve 
studijních plánech oborů, na jejichž výuce se podílí KAE (dopad na zaměstnance) 
 - prof.Sobotková objasnila, že ke změnám je vedlo čistě ekonomické uvažování 
vycházející z tabulky, kterou mají k dispozici 14 dní, problém je v hodnocení katedry podle 
kreditů a hodnoty 1 kreditu  
 - doc. Kubátová – po zjištění změn projednávala telefonicky s doc.Pechalem, situaci 
vyhodnotila KAE jako multiplicitu pro celek neefektivní s dopady na změny v organizaci 
práce, strukturální změny – přímé dopady na zaměstnance, proto požádala ZO VOS FF o 
projednání s cílem dosažení shody ve prospěch FF jako celku i zúčastněných kateder 
 - doc. Pechal – objasnil stanovisko katedry slavistiky – z ekonomických důvodů byla 
katedra nucena takto jednat, potvrdil, že katedra nemá v žádném případě zájem na 
konfrontačním řešení, ale má zájem na dohodě. Sporné předměty budou podrobeny analýze  
co do nákladů a výnosů a bude navrženo společně řešení výhodné pro obě strany. Podklady 
budou připraveny během týdne a ve čtvrtek 4.6. proběhne jednání obou kateder. Doc. 
Pechal bude informovat v tomto smyslu doc.Engelbrechta a dále pokud budou případně 
nějaké další úpravy v rámci katedry slavistiky, bude vždy informovat i KAE. 
 - Mgr.Kučera – dělení financí podle kreditů je problematické, AS doporučuje změny 
ve financování kateder, návrh – dělení dle počtu studentů na katedru (Mgr. Macháčková 
upozornila, že studenti nejsou zapsáni na katedru, ale na studijní obor – bude řešeno 
vzájemnými dohodami mezi katedrami) 
 - doc.Pechal – dělení podle počtu studentů rovněž není jednoduché a jednoznačné, 
svým chováním katedra chtěla dosáhnout jednání, neboť s vedoucími kateder vedení FF 
komunikuje nedostatečně 
 - Mgr.Kučera – ani na úrovni UP není prorektor Chráska schopen jednoznačně říci, 
jak se bude UP ubírat dále 
 - doc.Kubátová – žádá, aby ZO VOS FF vyvolalo jednání u děkana FF za přítomnosti 
vedoucích všech kateder, které spolupracují s KAE. Doc.Kubátová dále žádá, aby ZO VOS 
FF zastupovalo na jednání zájmy zaměstnanců katedry jak interních, tak externích v zájmu 
dlouhodobého rozvoje a zaměstnanosti na FF. 
 - doc.Pechal souhlasí, s KAE mají situaci vyřešenou, kódy předmětů se vrátí do 
původního stavu a zajištění vyučujícími bude projednáno oběma katedrami (doc.Pechal a 
prof.Sobotková za katedru slavistiky a doc.Kubátová a ing.Puchinger za KAE).. Pokud bude 
katedra slavistiky požádána, zúčastní se taktéž jednání u děkana FF. 
 - doc.Novák – na jednání EK děkan FF slíbil, že bude probíhat jednání se všemi 
katedrami, bohužel situace je nejasná – mzdy, rozpočet není schválen 
 - Mgr.Kučera – vztahy mezi katedrami i zaměstnanci se bohužel zhoršují v důsledku 
neřízení procesů vedením FF. Snahou ZO VOS FF je vždy jednat a nacházet přijatelná 
řešení. 
   
2. Ing. Axman informoval o přijetí nového člena ZO VOS FF UP – stav k 26.5.2009 je 40 
členů. 
 
3. Mgr. Kučera informoval o jednání o kolektivní smlouvě na úrovni FF 
Děkanovi FF bude předán definitivní návrh a výbor ZO VOS FF pověřuje předsedu, aby 
zavázal děkana FF k vyjádření do týdne ode dne předání – před závěrečným podpisem. 
 
Zapsala dne 26.5. 2009 
B. Macháčková, místopředsedkyně  ZO VOS FF UP 


