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Název: 
 Zařazování do mzdových tříd a tvorba mezd akademických pracovníků a lektorů IPS 

FSV UK 
 
 

Účinnost: 1.1.2023 
 
 

V Praze dne 22.12.2022 
 

PhDr. Petr Jüptner, Ph.D. 

ředitel IPS 
 

Tento interní dokument Institutu politologických studií FSV UK vymezuje pravidla tvorby 
mezd akademických pracovníků a lektorů IPS FSV UK. Veškeré složky mzdy jsou 
vypláceny vždy v souladu se zákoníkem práce, příslušnými zákony, vnitřním mzdovým 
předpisem UK a vnitřními předpisy zaměstnavatele. Změny úvazků, tarifů a osobního 
ohodnocení probíhají třikrát ročně, a to vždy k 1.3., 1.7 a 1.11. kalendářního roku. 

  
1. Zařazování do mzdových tříd  
- zařazování do mzdových tříd vychází z Vnitřního mzdového předpisu UK a z opatření 

děkana č. 13/2022 Principy kariérního rozvoje FSV UK pro zaměstnávání 
akademických pracovníků, vědeckých pracovníků a lektorů (dále jen „Plán kariérního 
rozvoje“) 

- akademičtí pracovníci a lektoři jsou zařazeni do mzdových tříd dle akademické 
kvalifikace a vykonávají činnosti dle zařazení do mzdové třídy a Plánu kariérního 
rozvoje 

 
2. Tvorba mzdy 
- mzdová třída AP1 je považována za přechodnou kategorii a tarifní mzda je stanovena 

na 42 000 Kč  
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- tarify mezd mzdových tříd AP2, AP3 a AP4 jsou ve výchozím stavu na úrovni 1, 
při splnění všech podmínek stanovených v bodě 3 této vyhlášky jsou tarify mezd 
stanoveny na úroveň 2 nebo úroveň 3 

- vymezení úrovní 1, 2 a 3 je následující: 
 

mzdová třída úroveň 1 úroveň 2 úroveň 3 
AP4 54 000 65 000 76 000 
AP3 50 000 58 000 66 000 
AP2 46 000 51 000 56 000 
AP1 42 000 
L2 46 000 
L1 42 000 

 
 

3. Požadované podmínky pro zvýšení mzdy akademických pracovníků: 
Pro nastavení úrovní 2 a 3 je potřeba kumulativně splnit všechny níže uvedené podmínky: 
- dosažení konkrétního publikačního výkonu dle vyhlášky ředitele č. 12/2022 Hodnocení 

publikačního výkonu na IPS FSV UK (A, B – úroveň 3, C – úroveň 2). Tvorba mezd se 
odvíjí od počtu IPS bodů dle vyhlášky ředitele č. 12/2022 za tři předchozí kalendářní 
roky (škála 50/25/10) + u nově zaměstnaných akademických pracovníků se hodnotí i 
publikační výsledky za poslední tři roky (např. u předchozího zaměstnavatele, 
doktorské studium, apod). V případě uplatnění publikací u předchozího zaměstnavatele 
tyto zaměstnanec doloží nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku (publikace 
+ výpočet dle pravidel IPS, kvartily vycházejí z posledního dostupného kalendářního 
roku) k rukám tajemnice IPS.  

- splnění mobility / mezinárodní spolupráce v rámci Plánu kariérního rozvoje nebo 
splnění vyhlášky ředitele č. 3/2020 Výuková mobilita vědecko-pedagogických 
pracovníků IPS v rámci programu ERASMUS+ 

- splnění jedné z následujících podmínek: 
a)  podání, řešení nebo získání grantu (hlavní řešitel nebo partner v konsorciu),  
b) zapojení do projektu GAČR, TAČR, ERC, Horizon či projektu financovaného EU v 

rozsahu min. 0,2 úvazku 
c)  příprava významného mezinárodního grantu (ERC, HORIZON) prioritizovaná a 

evidovaná příslušnou katedrou v předchozím či běžícím kalendářním roce 
 

4. Tvorba osobního ohodnocení  
- osobní ohodnocení lze přiznat: 

a) na základě finančně krytého návrhu vedoucích kateder z prostředků CJSP IPS 
b) za vedení 

- příplatek ředitele 25 000,- Kč 
- příplatek vedoucích kateder, zástupce ředitele a tajemnice 17 500,- Kč 
- příplatek zástupce vedoucího katedry 7 500,- Kč 
- příplatek garanta za český program 7 000,- Kč, garant CJSP 9 000,- Kč 
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- příplatek za koordinátorství CJSP 9 000,- Kč 
c) na základě publikační činnosti 

- příplatek za publikační činnost se tvoří vždy na základě hodnocení IPS bodů 
(viz tabulka níže). IPS body se počítají z publikací, které prošly pololetním 
hodnocením za posledních 6 pololetí. K aktualizaci dochází vždy k 1.7. 
kalendářního roku. 

 
Rozmezí IPS bodů 

Osobní příplatek 
min max 

0,1 9,99 1 000 Kč 
10 19,99 2 000 Kč 
20 29,99 3 000 Kč 
30 39,99 4 000 Kč 
40 49,99 5 000 Kč 
50 59,99 6 000 Kč 
60 69,99 7 000 Kč 
70 79,99 8 000 Kč 
80 80,99 9 000 Kč 
90 90,99 10 000 Kč 

100 109,99 11 000 Kč 
110 119,99 12 000 Kč 
120 129,99 13 000 Kč 
130 130,99 14 000 Kč 
140 149,99 15 000 Kč 
150 159,99 16 000 Kč 
160 169,99 17 000 Kč 
170 179,99 18 000 Kč 
180 189,99 19 000 Kč 
190 199,99 20 000 Kč 
200 209,99 21 000 Kč 
210 219,99 22 000 Kč 
220 229,99 23 000 Kč 
230 239,99 24 000 Kč 
240 999,99 25 000 Kč 

 
 
 


