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Aktualizace zařazení pracovníků do mzdových tříd podle „Vnitřního mzdového předpisu 

Univerzity Karlovy v Praze“ ze dne 6. června 2007 
 

V souladu s Univerzitním mzdovým předpisem Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „mzdový 
předpis“) v čl. 4., bod 12 děkan fakulty svým opatřením stanovuje konkrétní rozsah pedagogických a 
vědeckých povinností. Katalog prací pro akademické a vědecké pracovníky příloha 3 mzdového 
předpisu (viz příloha) uvádí vždy několik bodů činností, které odpovídají popisu jejich pracovních 
činností. Přehledné tabulky s jednotlivými body činností pracovníků ve mzdových třídách byly 
s výkladem poskytnuty vedoucím pracovišť na poradě 29. 5. 2008. Na základě uvedených dokumentů 
stanoví děkan fakulty následující opatření: 
 
a) V oblasti vědecko-výzkumné a publikační je pro jednotlivé mzdové třídy nezbytné plnění v bodech 
činností podle katalogu prací mzdového předpisu, které uvádí tabulka: 
 

mzdová třída AP4 AP3 AP2 AP1 L2 L1 VP2 VP1 

nezbytné plnění bodů činností 
v oblasti vědeckovýzkumné 
a publikační podle katalogu 

1,2 1,2 1 1 1 1 1,2 1 

 
V ostatních bodech popisu činnosti musí pracovník naplnit rozhodující část s výjimkou plnění 
pedagogické činnosti. 
 
b) Rozsah povinné minimální pedagogické činnosti v týdenních výukových hodinách byl formulován 
v dopise děkana fakulty vedoucím pracovišť ze dne 26. 2. 2007. Pro jednotlivé mzdové třídy byly 
stanoveny počty minimálních týdenních výukových hodin:  
 

mzdová třída AP4 AP3 AP2 AP1 L2 L1 

výukové hodiny 6 8 14 16 18 20 

 
c) Nové návrhy a změny zařazení pracovníků do mzdových tříd budou realizovány průběžně. 
Aktualizovaný přehled pracovníků podle zařazení do mzdových tříd na základě jejich reálného výkonu 
bude hodnocen začátkem každého kalendářního roku. Tato hodnocení budou podkladem pro 
stanovení finančních prostředků na mzdy v rámci střediskového hospodaření v daném roce. 
 
Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 
 
Příloha 
 
 
V Praze dne 24. června 2008      
 
               Prof. RNDr. Pavel Beneš, CSc., v. r. 
                 děkan fakulty 
 



  

Příloha č. 3 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy v Praze z 6. 6. 2007 

 

 

Katalog prací pro akademické a vědecké pracovníky 
Mzdová třída: AP4 

1. Řešení úkolů základního nebo aplikovaného výzkumu anebo vývoje nebo umělecké činnosti 

s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního nebo uměleckého oboru, jehož výsledky 

publikuje v mezinárodně významných recenzovaných časopisech nebo mezinárodně významných 

vědeckých monografiích anebo mezinárodně významných recenzovaných sbornících. 

2. Vedení nebo tvůrčí koordinace nejnáročnějších mezinárodních nebo klíčových národních výzkumných 

projektů. 

3. Působení ve funkci garanta studijního programu nebo člena rady garantů studijního programu anebo 

člena oborové rady doktorského studijního programu. 

4. Tvůrčí aplikace výsledků vědecko-výzkumné nebo umělecké činnosti do pedagogické činnosti, zejména 

do vedení studentů doktorského studijního programu; vedení specializovaných přednášek, seminářů nebo 

dalších forem výuky v doktorském a magisterském studijním programu. 

5. Působení v komisích pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby doktorských disertačních prací, 

členství v komicích pro státní závěrečné zkoušky nebo pro státní rigorózní zkoušky. 

6. Oponentní posuzování doktorských a habilitačních prací nebo oponentní činnost v rámci habilitačních 

nebo jmenovacích řízení. 

7. Expertizní činnost na národní nebo mezinárodní úrovni; recensní a oponentská práce při posuzování 

zásadních projektů v rámci příslušného oboru. 

Kvalifikační předpoklady: magisterské vysokoškolské vzdělání, nejde-li o osobu jmenovanou profesorem 

v uměleckém oboru;  deset let praxe; jmenování profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v 

zahraničí 

 

Mzdová třída: AP3 

1. Řešení úkolů základního nebo aplikovaného výzkumu anebo vývoje nebo umělecké činnosti se zásadním 

významem pro daný vědní nebo umělecký obor, jehož výsledky publikuje v recenzovaných časopisech 

nebo ve vědeckých monografiích anebo v recenzovaných sbornících. 

2. Vedení nebo koordinace náročných výzkumných projektů nebo relativně samostatných částí takových 

projektů na alespoň národní úrovni. 

3. Tvůrčí aplikace výsledků vědecko-výzkumné nebo umělecké činnosti do pedagogické činnosti, zejména 

do vedení studentů doktorského nebo magisterského studijního programu; vedení přednášek a seminářů, 

zejména v magisterském nebo doktorském studijním programu; vedení a oponování diplomových a 

doktorských prací. 

4. Působení v komisích pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby doktorských disertačních prací, 

členství v komicích pro státní závěrečné zkoušky nebo pro státní rigorózní zkoušky. 

5. Oponentní posuzování doktorských nebo habilitačních prací nebo oponentní činnost v rámci 

habilitačních řízení. 

6. Recensní a oponentská činnost na národní úrovni při posuzování projektů v rámci příslušného oboru.  

Kvalifikační předpoklady: magisterské vysokoškolské vzdělání, nejde-li o osobu jmenovanou docentem nebo 

profesorem v uměleckém oboru;  šest let praxe; jmenování docentem nebo profesorem anebo dosažení 

srovnatelného postavení v zahraničí. 

 

Mzdová třída: AP2 

1. Samostatné řešení složitých výzkumných nebo vývojových anebo uměleckých úkolů, jehož výsledky 

publikuje v recenzovaných časopisech nebo ve vědeckých monografiích anebo v recenzovaných 

sbornících. 

2. Podíl na organizačním zabezpečení výzkumné nebo pedagogické činnosti. 

3. Podíl na vedení přednášek a realizace dalších forem pedagogické činnosti v bakalářském nebo 

magisterském studijním programu, a to i v programech celoživotního vzdělávání. 

4. Kontrola studia, včetně vedení nebo konzultování anebo oponování diplomových, popřípadě 

bakalářských prací, nejde-li o působení na fakultě nebo další součásti, kde se z důvodu akreditovaných 

studijních programů obhajoby těchto prací nekonají. 

Kvalifikační předpoklady: magisterské vysokoškolské vzdělání, čtyři roky praxe; dosažení titulu Ph.D., 

Th.D. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení 

v zahraničí. 

 



  

Mzdová třída: AP1 

1. Podíl na řešení dílčích výzkumných nebo vývojových nebo uměleckých úkolů anebo podíl na publikační 

činnosti pro vzdělávací účely. 

2. Kontrola studia, vedení cvičení a dalších základních forem výuky, a to i v programech celoživotního 

vzdělávání; podíl na zajištění dalších forem pedagogické činnosti. 

3. Rešerše nebo anotace z odborné nebo vědecké literatury. 

Kvalifikační předpoklady: magisterské vysokoškolské vzdělání nebo dosažení titulu Ph.D., Th.D. nebo CSc. 

anebo srovnatelného postavení v zahraničí. 

 

Mzdová třída: L2  

1. Vedení přednášek a realizace dalších forem pedagogické činnosti v bakalářském nebo magisterském 

studijním programu, a to i v programech celoživotního vzdělávání.  

2. Kontrola studia, včetně vedení nebo konzultování anebo oponování bakalářských anebo diplomových 

prací, nejde-li o působení na fakultě nebo další součásti, kde se z důvodu akreditovaných studijních 

programů obhajoby těchto prací nekonají. 

3. Publikační činnost zejména pro vzdělávací účely. 

Kvalifikační předpoklady: magisterské vysokoškolské vzdělání nebo dosažení titulu Ph.D., Th.D. nebo CSc. 

nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo dosažení srovnatelného postavení v zahraničí; 

pět let praxe. 

 

Mzdová třída: L1 
1. Realizace podpůrných forem pedagogické činnosti v bakalářském nebo magisterském studijním 

programu nebo v programech celoživotního vzdělávání anebo realizace pedagogické činnosti přímo 

nesouvisející s hlavním zaměřením studijního programu. 

2. Kontrola studia. 

3. Podíl na publikační činnosti zejména pro vzdělávací účely. 

Kvalifikační předpoklady: magisterské nebo bakalářské vysokoškolské vzdělání. 

 

Mzdová třída: VP2   

1. Samostatné řešení složitých vědeckých nebo výzkumných anebo vývojových nebo uměleckých úkolů 

v příslušném oboru, jehož výsledky publikuje v recenzovaných časopisech. 

2. Práce ve výzkumném týmu, včetně kooperace se zahraničními badateli.  

3. Recensní a oponentská činnost při posuzování projektů v rámci příslušného oboru. 

Kvalifikační předpoklady: magisterské vysokoškolské vzdělání; pět let praxe v oboru; dosažení titulu Ph.D., 

Th.D. nebo CSc. nebo jmenování docentem anebo profesorem nebo srovnatelného postavení v zahraničí. 

 

Mzdová třída: VP1   

1. Řešení dílčích vědeckých nebo výzkumných anebo vývojových nebo uměleckých úkolů v příslušném 

oboru, jehož výsledky publikuje. 

2. Práce ve výzkumném týmu.  

3. Rešerše nebo anotace z odborné nebo vědecké literatury. 

Kvalifikační předpoklady: magisterské vysokoškolské vzdělání nebo dosažení titulu Ph.D., Th.D. nebo CSc. 

anebo srovnatelného postavení v zahraničí. 
 

 

 
 
 
 
 


