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Tato vyhláška ředitele stanovuje závazná pravidla a zásady pro jednotné poskytování odměn 
vypláceným za SZZk a za výuku cizojazyčných kurzů zaměstnancům IPS a dále externím 
spolupracovníkům IPS (dále jen odměna). Vyhláška ředitele je platná od ZS 2021/2022. 
 
Tato vyhláška ředitele se vztahuje na všechny zaměstnance IPS (HPP, DPP, DPČ) a osoby 
spolupracující s IPS na základě uzavřené Smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem. 
 
Přiznání a následná výplata odměny probíhá v několika výplatních termínech za rok. 
Podmínkou pro vyplacení odměny je skutečnost, že vyučující zaměstnanec nebo externí 
spolupracovník má zapsáno své jméno v SIS u jím vyučovaného předmětu nejpozději do 5. 
července/ 1. prosince kalendářního roku. Za správnost přiřazení jednotlivých vyučujících 
k příslušným předmětům v SIS zodpovídá garant kurzu a garant oboru.  
 
V případě, že se na výuce jednoho předmět podílí více vyučujících, odměna se dělí 
příslušným poměrem podílu na výuce. 
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1. Odměny za účast v komisích SZZk a vedení a oponování závěrečných prací 
IPS: 

 
Na odměnu za účast v komisích SZZk a na odměnu vedení/oponování závěrečných 
prací IPS mají nárok externí spolupracovníci IPS, kteří mají s IPS uzavřenou platnou 
Smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem, nebo jsou zaměstnancem jiného pracoviště 
na FSV. Odměna je přiznávána na základě odvedeného výkonu činnosti, k jejímuž 
provedení se externí spolupracovník zavázal. odměna za vedení práce se vyplácí 
pouze při prvním termínu její obhajoby; v případě opakování obhajoby se odměna již 
nevyplácí 
 
Výše odměn za jednotlivě provedené činnosti: 
• účast v komisi SZZk: 

o  200,-Kč/hod. (české a cizojazyčné studijní obory) 
• vedení závěrečné práce: 

o bakalářská práce - 1. 200 Kč / jedna práce 
o magisterská práce - 1. 400 Kč / jedna práce (včetně CJSP studijních oborů) 

• oponentský posudek na závěrečnou práci: 
o bakalářská práce - 600 Kč / jedna práce 
o diplomová a rigorózní práce – 800 Kč / jedna práce (včetně CJSP studijních 

oborů) 
• disertační práce: 

o obhajoba v řádné době studia + 1 rok = tzv. malá obhajoba 2. 500 Kč, 
tzv. velká obhajoba 2. 500 Kč 

o obhajoba od 6. ročníku a vyšší doktorského studia = tzv. malá obhajoba 
1. 000 Kč, tzv. velká obhajoba 1. 000 Kč 

 
2. Odměny za mimořádně kvalitní výuku v cizojazyčných kurzech IPS 

 
Ředitel institutu může v případě mimořádně kvalitně provedené výuky kurzu přiznat 
vyučujícímu mimořádnou odměnu. O tom, zda budou tyto mimořádné odměny 
vypláceny, rozhodne ředitel IPS, a to na základě zpracovaných finančních výhledů 
celého programu cizojazyčného studijního oboru pro příští semestr, a to ještě před jeho 
započetím. O výsledku rozhodnutí je povinen vedoucí katedry neprodleně informovat 
vyučují členy své katedry. 

 
Mimořádné odměny budou vypláceny po skončení semestru, ve kterém byla 
mimořádně kvalitně provedená výuka odučena, a to na základě vyhodnocení kvality 
výuky. Hodnocení kvality výuky provede příslušný vedoucí katedry.   

 
Výše mimořádných odměn: 

• povinný kurz v rámci studijních oborů PMV, PVP, PPE, GPS, IEPS, POL, MV, 
MAIN 40.000 Kč / kurz 
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• povinný kurz v rámci studijních oborů IMSISS, BS, ISSA Kč 30.000 Kč / kurz 
• povinně volitelný kurz v rámci studijních oborů PMV, PVP, PPE, GPS, IEPS, 

POL, MV, MAIN 20.000 Kč / kurz 
• povinně volitelný kurz v rámci studijních oborů IMSISS, BS, ISSA 30.000 Kč / 

kurz 
 

3. Výše odměny za výuku v českojazyčných kurzech IPS 
 

Na odměnu mají nárok zaměstnanci IPS pracující na základě dohody o provedení 
práce nebo dohody o pracovní činnosti. Výše odměny za výuku v českojazyčném 
kurzu je 5.000 Kč za kurz. 
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