
 
 

Zápis č. 12/2017 ze zasedání AS PedF UK ze dne 13. 6. 2017 

Přítomni: A. Jančařík, M. Linková, P. Chalupský, D. Greger, J. Stracený, J. Vais, 

B. Marešová, B. Petrovická, V. Müllerová, T. Bederka, D. Čechová, M. Valášek, L. Kašpar, 

V. Fuglík, E. Kalfiřtová, J. Štípek 

Omluveni: A. Andělová, J. Kohnová, Z. Martínková, D. Pražák, L. Richter, L. Janovec 

Hosté: M. Burian 

Program: 

1. Administrativa  

2. Stipendia 

3. Shromáždění Akademické obce PedF UK 

4. Diskuze o mzdách 

5. Různé 

 

1. Administrativa 

- M: Burian informoval AS, že ukončil studium, ale byl přijat do navazujícího studia 

a proto chce pokračovat ve výkonu mandátu. 

- M. Burian informoval AS, že před ukončením studia ustanovil SOR pro obor biologie. 

- AS obdržel žádost o ustanovení SOR oborů informatika a hudební výchova. SOR 

budou ustanoveny, až bude zvolen místopředseda senátu za studenty, tato pozice zatím 

zůstává neobsazena. 

- Setkání akademických senátorů pedagogických fakult proběhne 23. a 24. 6. 2017 

v Plzni, za AS PedF se zúčastní A. Jančařík, D. Pražák a D. Čechová. 

- J. Stracený informoval AS, že byly schváleny všechny vnitřní předpisy fakulty. 

- Výběrových řízení na KTV se jako pozorovatel senátu zúčastní J. Stracený. (schváleno) 

- Proběhla obsáhlá diskuze k zápisu 11/2017 týkající se obsahu zápisu a formy, kterou 

má tento dokument mít a způsobu, kterým je zveřejňován. AS následně přistoupil ke 

změně části zápisu týkající se mimořádného mzdového příspěvku a rozhodl se použít 

původní návrh odstavce V. Fuglíka s několika dílčími úpravami, které vzešly z diskuze. 

- AS PedF UK schválil zápis č. 11/2017 s úpravou (viz Příloha 1). (15-0-2) 

- Zápis 11/2017 bude zveřejněn v nové podobě. 

 

2. Stipendia 

- AS byl informován, že vzniká potřeba navýšit jednu složku rozpisu čerpání 

stipendijního fondu. Stipendijní komise se vyžádala podrobnější informace – stav 

tvorby a čerpání stipendijního fondu a návrh výše, na kterou má být položka navýšena. 

- AS se k otázce vyjádří na příštím zasedání. 

 

3. Shromáždění Akademické obce PedF UK 

AS PedF UK svolává Shromáždění akademické obce PedF UK k představení nových 

předpisů a k veřejné diskuzi na toto téma. AS pověřuje předsednictvo senátu, aby 

spolu s vedením fakulty stanovilo datum tohoto shromáždění na přelomu září a října. 

(17-0-0) 

 

4. Mzdy 
- V. Fuglík upozornil, že se rozevírají nůžky mezi jednotlivými pracovníky ve mzdových 

třídách AP1 a AP2. D. Greger oponoval, že je to dobře, protože to umožňuje 

vedoucímu pracoviště ohodnotit pracovníky, kteří podávají nadstandardní výkony. 



 
 

- V. Fuglík dále upozornil na skutečnost, že neexistuje kontrola při přidělování 

finančních prostředků u těch odměn, kde vedení fakulty přesně určí jejich příjemce. 

Nemyslí si, že to byl záměr, ale může docházet k přehlédnutím, způsobené záplavou  

e-mailů, v níž se tato informace mohla ztratit. D. Greger upozorňuje na fakt, že vedoucí 

mohl zvážit situaci na pracovišti a v odůvodněných případech rozdělit odměny i jiným 

způsobem. A. Jančařík uvádí, že informace o odměnách byla vedoucím předána 

takovou formou, že ji nebylo možné přehlédnout, což potvrzují přítomní vedoucí 

kateder. V. Fuglík zastává názor, že by bylo lepší, kdyby tyto druhy odměn a odměny 

plošné vedení fakulty rozdělovalo přímo prostřednictvím ekonomické oddělení. V tuto 

chvíli totiž nelze garantovat, že je adresáti dostanou, protože může dojít k chybám při 

zpracování, dle jeho zkušenosti k těmto situacím dochází. 

- V. Fuglík dále považuje za problematický způsob předávání ekonomických informací 

mezi jednotlivými pracovišti. Navrhuje, aby fakulta zvážila zavedení nebo používání 

takového informačního systému, který by tuto komunikaci nahradil. Odpovědní 

pracovníci by mohli všechny informace zadávat přímo do ekonomického  

a personálního sytému, bez nutnosti vést ještě další tištěnou či elektronickou evidenci. 

- A. Jančařík upozorňuje na problém, že především mladí pracovníci jsou mzdovými 

poměry nuceni si hledat další zaměstnání. Pro ně je pak velmi obtížné zapojit se do 

vědecké a projektové činnosti, která může být odpovídajícím zdrojem příjmů. J. Štípek 

doplňuje, že praxe na školách, nebo v oboru, ve kterém působí, může být přínosem. 

M. Linková uvádí, že dle průzkumu doc. Vašutové, s jehož výsledky měla možnost se 

seznámit, pouze 3 % zaměstnanců pobírá pouze základní mzdu na PedF UK. Zhruba 

polovina ze zbylých zvyšuje své příjmy v rámci fakulty (např. projekty, granty, 

publikační činnost) a druhá polovina má vedlejší příjmy mimo fakultu. 

- D. Greger navrhuje, aby senát byl informován o velkých projektech, které plošně 

ovlivňují financování pedagogických pracovníků, ještě před jejich podáním. 

- V. Fuglík požaduje, aby byly ekonomické komisi akademického senátu předloženy 

kompletní souhrny mezd za loňský rok jednotlivě po jednotlivých pracovnících, bez 

uvedení jména a katedry, ovšem s uvedením mzdové třídy, výše a délky úvazku 

v daném roce. 

 

5. Různé 
- Jančařík upozornil na Usnesení 141. zasedání Pléna České konference rektorů ve 

vztahu k dokládání mzdových nákladů v rámci projektů OPVVV.  

- Příští jednání proběhne v jiné místnosti. Místo konání bude upřesněno. 

 

Příští zasedání AS PedF UK proběhne dne 27. 6. 2017 od 14:00. 

Zapsal: M. Burian 

Vidoval: A. Jančařík 

  



 
 

Příloha 1 – Změny v zápisu 11/2017 

 

Původní text: 

A. Jančařík informoval o mimořádném mzdovém příspěvku z Fondu F II pro 

akademické pracovníky v mzdových třídách AP a lektory ve třídách L, upozornil, že 

platy na naší fakultě jsou třetí nejnižší v porovnání pedagogických fakult. Proběhla 

diskuse v níž V. Fuglík upozornil na veřejné prohlášení ministryně školství na 

podporu odborných asistentů, jehož existenci potvrdila M. Linková. D. Greger přečetl 

znění výzvy, které upřednostňuje mladé odborné asistenty a A. Jančařík vysvětlil, že 

široká podpora zahrnující další akademické pracovníky i lektory je v jejích mezích. 

D. Greger požádal, aby při tomto výkladu výzvy byli zahrnuti i vědečtí pracovníci 

(třídy VP), což ale zadání výzvy vylučuje, navíc již fakulta projekt podala a obdržela. 

V. Fuglík dále pro dokreslení přiblížil přítomným senátorům z řad studentů jemu 

známé mzdové poměry asistentů a odborných asistentů na fakultě v kontextu se 

zvyšováním minimální mzdy, uváděl částky 19.900 Kč, resp. 22.500 Kč. A. Jančařík 

upozornil, že skutečné mzdy jsou vyšší.1 V. Fuglik oponoval, že někteří lidé žádné 

odměny neberou. 

 

Nový text: 

- A. Jančařík informoval o mimořádném mzdovém příspěvku z Fondu F pro akademické 

pracovníky v mzdových třídách AP a lektory ve třídách L. Proběhla diskuse v níž 

V. Fuglík upozornil na veřejné prohlášení ministryně školství na podporu odborných 

asistentů, které potvrdila M. Linková. D. Greger přečetl znění výzvy, které 

upřednostňuje mladé odborné asistenty a A. Jančařík vysvětlil, že široká podpora 

zahrnující další akademické pracovníky i lektory je v jejích mezích. D. Greger 

upozornil, že by bylo vhodné, aby při tomto výkladu výzvy byli zahrnuti i vědečtí 

pracovníci (třídy VP). V. Fuglík dále pro dokreslení přiblížil přítomným senátorům 

z řad studentů jemu známé mzdové poměry asistentů a odborných asistentů na fakultě 

v kontextu se zvyšováním minimální mzdy, s nimiž se ztotožnili i další přítomní. 

A. Jančařík upozornil, že skutečné mzdy jsou vyšší. V. Fuglík oponoval, že někteří lidé 

žádné odměny neberou. 

 

                                                           
1 Podle výroční zprávy o hospodaření průměrná hrubá mzda odborného asistenta na naší fakultě v roce 2016 
činila 32.109 Kč měsíčně, mzda asistenta 24.796 Kč 
(http://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/podklady_as/tabulky_vzh_16_fs_v3_web.xls, tabulka 8). 

http://wwwmod.pedf.cuni.cz/udeska/files/podklady_as/tabulky_vzh_16_fs_v3_web.xls

