ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ PARLAMENTU VOS UJEP
Konaného dne:
Místo konání:

20.04.2011 od 14:00 hod.
Kampus, budova VIKS, učebna N1

Přítomni:

viz. prezenční listina

Program:
1. Projednání organizační změny spočívající ve zrušení pracovní pozice technika a
výpovědi z pracovního poměru pro Ing. Danu Veselou na katedře fyziky PřF UJEP ke dni
31.3.2011.
Dostavili se: doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (děkan PřF), Ing. Petr Lauterbach
(tajemník PřF),
RNDr. Martin Švec, Ph.D. (vedoucí katedry fyziky). Děkan PřF a
tajemník PřF seznámili přítomné s okolnostmi a budoucími potřebami fakulty vedoucí
k nutnému snížení počtu o tuto pracovnici a za účelem zvýšení efektivnosti práce.
Ing. Dana Veselá se z jednávání omluvila z důvodu studijních povinností. Následně
zaslala e-mailem své vyjádření: „Převzetím výpovědi jsem vzala na vědomí, že situaci
kolem mé výpovědi nelze řešit jiným způsobem. Akceptuji proto tuto situaci a jsem s ní
srozuměna.“
Usnesení: Odborový parlament ZO VOS UJEP projednal organizační změnu – zrušení
pracovní pozice technika na katedře fyziky PřF UJEP od 1.6.2011, a vzal ji na vědomí.

2. Projednání rozvázání pracovních poměrů na FSE UJEP ke dni 30.6.2011, a to formou
výpovědi z důvodu nadbytečnosti, u těchto pracovníků: PhDr. Ivana Provazníková,
PaedDr. Vladimír Šik a Ing. Pavel Moudrý.
Dostavili se: doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc (děkan FSE), Ing. Dagmar Kubišová
(tajemník FSE), Ing. Lydie Martykánová (vedoucí SVI),
PhDr. Ivana Provazníková
(knihovnice SVI), Ing. Pavel Moudrý (odborný asistent KIT).
PaedDr. Vladimír Šik (odborný asistent KSP) se z jednání omluvil z důvodu výcviku se
studenty mimo Ústí n.L.
Děkan FSE a tajemnice FSE seznámili přítomné s důvody svého rozhodnutí snížit počty
pracovníků na této fakultě – organizační změny – zrušení zastávaných pracovních míst.
Změny ve studijních programech FSE a s tím spojené reorganizace na katedrách
Sociální práce FSE UJEP a Katedry informačních technologií. Důvodem je pokračující
snižování finančních příjmů na činnost FSE. K připravované organizační změně na SVI
se vyjádřila i Ing. L. Martykánová.
Z přítomných pracovníků se ke své výpovědi z pracovního poměru vyjádřila PhDr. I.
Provazníková: „Nesouhlasím s udělenou výpovědí z důvodu: 1. mé odbornosti a VŠ
kvalifikace v knihovnictví. Proč FSE ruší místo odborného katalogizátora (můj post) na
úkor místa akvizitéra (Mgr. Roman Opat) 2. osobní útok Ing. L. Martykánové vůči mé
osobě (včetně znevážení mého VŠ diplomu) – viz dopis děkanovi FSE ze dne 10.3.2011.
Napsala jsem 2 dopisy děkanovi FSE, žádám děkana FSE o písemné vyjádření k těmto
dopisům ze dne 21.2.2011 a 14.3.2011.“
K udělené výpovědi se krátce vyjádřil i Ing. Pavel Moudrý, který je se situací smířen.

Písemné vyjádření ke své výpovědi zaslal dodatečně PaedDr. V. Šik: „S výpovědí
rozhodně nesouhlasím, jedná se o osobní záležitost vyvolanou nesouhlasem s některými
praktikami vedení katedry a porušováním předpisů a etických principů, které na katedře
fungují, ne objektivními důvody mých kompetencí. Na druhou stranu v atmosféře
arogance a agresivního přístupu jak k zaměstnancům, tak ke studentům, na katedře,
která se nazývá sociální, není možné dost dobře pracovat a rozvíjet se. Domnívám se,
že svoji práci dělám kvalitně, jsem pro ni kvalifikovaný a kompetentní, což mi dokladují
zpětné vazby od bývalých i současných studentů i další výsledky. I když mi bylo téměř
cíleně bráněno v projektově podporovaném sebevzdělání a dalších aktivitách, tak jsem si
je hradil vlastního a vzdělával se jak v doktorském tak i specializačním studiu. Jsou
předměty, kde mám objektivně vyšší kvalifikaci, než lidé, kteří na katedře zůstávají.
V doktorském studiu jsem objektivně dál než jiní, kteří zůstávají. Tyto skutečnosti však
nezajímají ani vedení katedry a ani vedení fakulty a i proto již několik let z katedry
odcházejí kvalitní a kvalifikovaní lidé, nebo je s nimi ukončován pracovní poměr. Vnímám
to jako nespravedlivé, ale to je vše co s tím lze dělat.“
Usnesení: Odborový parlament ZO VOS UJEP projednal organizační změny na FSE
UJEP – zrušení pracovních pozic: zpracování knihovního fondu SVI, odborného
asistenta na KIT, odborného asistenta na KSP od 1.7.2011, a vzal ji na vědomí.

3. Příští jednání parlamentu VOS UJEP se koná ve středu dne 18.05.2011 od 14 hod.
Místo jednání bude dodatečně upřesněno.

Ing. Petr Majrich
předseda VOS UJEP
V Ústí nad Labem dne 27.4.2011
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