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USNESENÍ PŘIJATÁ NA ŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ
AKADEMICKÉHO SENÁTU KTF UK

DNE 22. ÚNORA 2023

1. AS KTF UK určil skrutátory (sen. Šmíd, sen. Štauberová).

2. AS KTF UK schválil program zasedání.

3. AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK konaného dne

25. ledna 2023.

4. AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy kolegia děkana.

5. AS KTF UK schválil návrh pravidel, na jejichž základě mají být rozděleny

prostředky programu Cooperatio poskytnuté fakultě na rok 2023.

6. AS KTF UK vyslovuje podporu usnesení AS FF UK z 9. února 2023 k situaci spojené
se mzdovou situací zaměstnanců na FF UK.
AS KTF UK podporuje vedení UK v jeho snaze o řešení problému dlouhodobě
nedostatečného financování zejména humanitních oborů a mnohdy nedůstojných
mzdových podmínek na fakultách humanitního zaměření. Ztotožňuje se s
oprávněnými požadavky na zlepšení financování vysokých škol, vědy a výzkumu,
zejména pak na navýšení prostředků na odměňování učitelů, vědců a výzkumných
pracovníků působících v humanitních oborech a srovnatelných oborech
společenskovědních. K takovému navýšení by mělo dojít i změnou principů
přerozdělování finančních prostředků mezi fakulty uvnitř UK.
Se znepokojením sledujeme narůstající nepoměr ve financování regionálního a
vysokého školství, přičemž vysokému školství se dostává výrazně méně prostředků.
Přinejmenším je třeba zavést taková opatření, aby bylo možné bez prodlení navýšit
mzdy učitelů, vědců a výzkumných pracovníků alespoň o aktuální výši inflace. Bez
těchto kroků bude nadále obtížné zajistit odpovídající kvalitu vysokoškolského
vzdělávání a výzkumu. Důsledkem může být odchod zejména mladých akademiků,
především z fakult humanitního a společenskovědního zaměření.

7. AS KTF UK vzal na vědomí ostatní informace a podněty z bodu Různé.
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