
 
Zápis z jednání výboru ZO VOS FF UP dne 16.2. 2010 

 
 
 

Přítomni: 
prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc., doc. Ing. Jaromír Novák, CSc.  Mgr. Ondřej Kučera, Ing. 
Miroslav Axman, Mgr. Bronislava Macháčková 
Omluveni:  
doc. PhDr. Eva Vysloužilová, CSc., doc. Dr. Drs. Wilken Engelbrecht, cand. litt., Mgr. Andrea 
Preissová Krejčí, Ph.D., PhDr. Bronislava Grygová, Ph.D., Mgr. Veronika Prágerová 
 
1. Příprava bodů na jednání výroční členské schůze ZO VOS FF, která se bude konat ve 
středu 3. 3. 2010 od 15.00 hod. ve velké učebně (pod aulou): 
- zpráva o činnosti ZO VOS FF 
- čerpání SF za r. 2009 a návrh na r. 2010 (výbor pověřuje Mgr. Macháčkovou o vyžádání 
přehledu čerpání položkově, neboť tabulka zaslaná EO je pouze rámcová) 
- fakultní školka (bude se podávat projekt ESF, nyní probíhají konzultace s firmou – platí 
děkanát, bude třeba podpory ZO VOS)  
- návrh změny členů ve výboru ZO VOS (dr. Grygová odstupuje z výboru – bude Mgr. 
Gáborová, dále odstupuje Mgr. Kučera z funkce předsedy – nový předseda bude zvolen na 
první schůzi výboru následující po výroční členské schůzi) 
 
2. Prof. Sobotková a doc.Novák informovali o výročním zasedání VOS v Praze 11. 2. 2010: 
- smlouvy s akademickými pracovníky na dobu určitou – není dořešeno, není ani jasný 
současný stav, byla podána informace, že se musí počkat po volbách, ing.Axman učiní dotaz 
na právníka VOS z MUNI Brno 
- hospodaření VOS – schodek je nadsazený, bude se šetřit, pro naši ZO VOS je možnost 
získat finance za pomoc při organizaci přednášek a dalších akcí v rámci projektu Sociální 
dialog 
- sloučení VOS s ČMKOS – bude se v této záležitosti dále jednat 
 
3. Přenos informací z vedení FF a senátu do ZO VOS zajistí Mgr. Kučera. 
 
4. Mgr. Kučera informoval o jednání v Brně na konferenci o hodnocení kvality VŠ 
- očekává se placené školství (půjčky nebo odložené školné) 
- probíhají stále diskuse o reformě pravomocí - správní rady vs. akademické senáty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala dne 16.2.2010 
B. Macháčková, místopředsedkyně  ZO VOS FF UP 
 


