
 
 

Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 9 9. 2010 
 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc., doc. Ing. J. Novák, 
CSc., Mgr. Ondřej Kučera, Ing. Miroslav Axman, Mgr. Anna Gáborová, ing. Milena 
Rajmonová, Mgr. Bronislava Macháčková 
Omluveni:  
doc. Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt., Manuela Eugenia Gheorghe D.Phil.Oxon.,  
PhDr. Veronika Prágerová, 
 
 
1. Dne 31.8.2010 proběhlo předání ekonomické agendy ZO VOS FF UP  ing.Axmanem paní 
ing.Rajmonové, která byla jednohlasně zvolena ekonomkou ZO VOS FF UP. Předsedkyně 
ZO VOS FF prof.Sobotková (zvolená do funkce 11. 3. 2010) poděkovala ing.Axmanovi 
v souvislosti s jeho odchodem do důchodu za vykonanou práci. Další změny ve výboru ZO 
VOS FF UP: doc. Vysloužilová a doc.Novák odcházejí do důchodu, nebudou členy výboru, 
ale zůstávají členy ZO VOS. Předsedkyní Kontrolní komise místo doc. Nováka byla 
jednohlasně zvolena Mgr. Gáborová. 
 
2. Prof. Sobotková informovala o dopisu pana děkana ohledně výpovědi zaměstnankyně 
jedné z kateder – výpovědní lhůta byla prodloužena do ledna 2011 a v souladu s KS byla 
podána žádost na rektorát, aby v případě uvolnění vhodného místa bylo přednostně 
nabídnuto dlouholetým zaměstnancům UP. 
 
3. Prof. Sobotková zdůraznila potřebu informovanosti odborů předem a přizvání k jednání 
vedení FF v případech ukončování pracovního poměru, případně rušení pracovních míst. 
 
4. Popisy pracovních činností -  Mgr. Macháčková zaslala dne 6. 9. prorektorce Horákové 
žádost o předání materiálu popisu pracovních činností v rámci UP, zatím bez odpovědi. Na 
FF je vytvořen rámec popisu pracovních činností – bude předložen k diskusi na podzim. 
 
5. Výbor ZO VOS FF pověřuje Mgr.Macháčkovou k vyžádání textu dlouhodobého záměru 
UP od kancléře dr. Hladkého. 
 
6. Náš projekt fakultní školky – byl nejlepší, ale zamítnut kvůli velkému bodovému rozptylu. 
Uvažuje se o vytvoření alespoň tzv. hlídacího koutku, ale vyžadovalo by to vlastní finance 
FF, kterých není nazbyt. 
 
7. Výbor ZO VOS FF jednomyslně souhlasil s návrhem Prof. Sobotkové, aby všichni vedoucí 
pracovníci FF, hlavně pak vedoucí kateder, absolvovali školení krizového managementu.  
 
8. Nejbližší úkoly pro výbor ZO VOS FF UP, které budou obsahem příštího jednání 
s děkanem FF UP panem  doc. Lachem: 
– podílet se na  vytvoření popisu pracovní činnosti všech zaměstnanců FF UP (dlouhodobě 
nevyřešený problém) úkol pro proděkana Mgr. O. Kučeru, poté pro předsedkyni ZO prof. 
Sobotkovou, 

– podílet se na vytvoření pravidel udělování osobních ohodnocení zaměstnancům fakulty – 
úkol pro předsedkyni ZO prof. Sobotkovou (viz „vnitřní předpisy UP“, článek 10: osobní 
příplatky), 

– pokračovat v jednáních s vedením fakulty při řešení vzniklých problémů (okruh 
vysokoškolských učitelů: opakované pracovní smlouvy na dobu určitou, neprodlužování 
pracovních smluv a zajištění odbornosti studia na všech úrovních; rušení pracovních míst  



 

z organizačních důvodů atd.) – úkol pro předsedkyni výboru ZO prof. Sobotkovou a 
jednatelku výboru Mgr. Macháčkovou, 

– pořádat pana děkana o vytvoření seznamu pracovníků, kterým končí pracovní smlouva v r. 
2011, získat sdělení, jaký postup vedení FF v takových případech zvolí.  
 
9. Termín další schůzky výboru je předběžně stanoven na 23. 9. 2010 v 11.00 hod.  
 
 
 
Zapsala dne 9. 9. 2010 
B. Macháčková, v.r. 
místopředsedkyně ZO VOS FF UP 
Schválila:  
Prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., v.r.  
předsedkyně výboru ZO VOS FF 
 
 
 
 


