
 
Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 11.3. 2010 

 
 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc., doc. Ing. J. Novák, 
CSc , Mgr. Ondřej Kučera, Ing. Miroslav Axman, Mgr. Bronislava Macháčková 
Omluveni:  
doc. Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt., Mgr. Veronika Prágerová 
 
 
 
1. Volba předsedy ZO VOS FF UP 
Výbor ZO VOS jednohlasně zvolil paní prof. M.Sobotkovou do funkce předsedkyně naší ZO. 
 
2. Změny ve výboru ZO VOS FF UP 
Výbor ZO VOS uvolnil z členství ve výboru paní dr.B. Grygovou (na vlastní žádost) a 
jednomyslně schválil paní Mgr. A. Gáborovou jako novou členku výboru. 
Výbor ZO VOS uvolnil z členství v kontrolní komisi paní Mgr. A. Preissovou-Krejčí (na vlastní 
žádost) a jedná s paní dr. M. Gheorghe o jejím členství v kontrolní komisi. 
 
3. Členky ZO VOS FF na mateřské dovolené a členové v důchodu (kteří již nejsou 
v zaměstnaneckém poměru) nebudou uváděni do celoroční evidence, ale zůstávají členy 
organizace. 
 
4. Rozdělení kompetencí členů výboru a kontrolní komise zůstává stejné. Mgr. Kučera jako 
proděkan pro organizaci a rozvoj bude nadále pokračovat v aktivitách ohledně fakultní školky 
a bude nápomocen při zajišťování informací ze senátu a vedení FF pro členy ZO VOS FF 
tak, aby činnosti těchto institucí byly koordinovány. 
 
5. Výbor ZO VOS pověřuje Mgr. Macháčkovou, aby nahlásila dr. Klapalovi změnu ve funkci 
předsedy. Prof. Sobotková se stává členkou Koordinační rady VOS UPOL. 
 
Dr. Klapalovi mají být navrženy za FF dva podněty k řešení u rektora UP.  
Návrh výboru: 
– schválení zvýšení částky bezúročné půjčky zaměstnancům FF z 20.000 na 50.000 Kč, 
– aktivní podíl vedení UP při zajištění správného výkladu zákoníku práce vzhledem 
k vysokoškolským učitelům, se kterými je opakovaně uzavírán pracovní poměr na dobu 
určitou. 
http://business.center.cz/BUSINESS/PRAVO/ZAKONY/ZAKONIK-PRACE/cast2h2.aspx 
 
6. Schůzka komise pro schvalování příspěvků ze SF na sportovní a kulturní akce bude 
svolána začátkem dubna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 11. 3. 2010 
B. Macháčková, místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválila:  
Prof. Marie Sobotková, CSc., předsedkyně výboru ZO VOS FF 


