
UNIVERZITA KARLOVA
KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA

OPATŘENÍ DĚKANA č. 11/2022
Standardy působení

akademických pracovníků, lektorů a vědeckých pracovníků

V souladu s § 38 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, s čl. 4
odst. 9 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy, s přihlédnutím k platným
standardům pro akreditace a se zřetelem k ekonomické situaci Katolické teologické fakulty
Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“ a „univerzita“) stanovím konkrétní rozsah
pedagogických, tvůrčích a dalších činností akademických pracovníků, lektorů a vědeckých
pracovníků (dále souhrnně jen „pracovníků“), kteří jsou zařazeni na fakultě, takto:

čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Kvalifikační předpoklady a základní pracovní náplň pracovníků stanoví opatření
rektora.1 Základní pravidla personálního zabezpečení studijních programů stanoví
nařízení vlády a opatření rektora.2

2. Standardy působení pracovníků, přizpůsobené výši úvazku a aplikované ve vzájemné
vazbě, jsou základním kritériem pro sestavování plánu kariérního rozvoje a průběžné
i pravidelné hodnocení pracovníka.3 Výjimky ze standardů jsou uvedeny v plánu
kariérního rozvoje.

3. Standardy uvedené v tomto opatření se vztahují k plnému pracovnímu úvazku (40 hodin
týdně).

4. Přímou výukou v akreditovaných studijních programech se pro potřebu tohoto opatření
rozumí kontaktní prezenční nebo distanční výuka uskutečňovaná dle schválených
a v SIS zveřejněných studijních plánů. Obvyklý rozsah přepočítaných hodin týdně se
týká povinných a povinně volitelných předmětů profilujícího základu bakalářského
a magisterského studijního programu, jejichž absolvováním student získává znalosti
nebo dovednosti, které jsou podstatné pro dosažení odborných znalostí nebo dovedností
uvedených v profilu absolventa a které souvisejí se státní závěrečnou zkouškou.
Pedagogická činnost může být rozložena mezi semestry nerovnoměrně. Posuzuje se
průměrná míra pedagogické činnosti za celý akademický rok ve všech formách studia.
Výuka v cizím jazyce, s výjimkou výuky jazyků, se do úvazku započítává stejně jako
výuka v českém jazyce, je však odměňována zvláštním osobním příplatkem.

3 Opatření děkana č. W/2022, Principy kariérního rozvoje akademických pracovníků, lektorů a vědeckých
pracovníků.

2 Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství; Opatření rektora č. 13/2019,
Standardy studijních programů Univerzity Karlovy.

1 Opatření rektora č. 56/2021, Katalog prací a pracovních pozic pro zaměstnance Univerzity Karlovy.



5. Do počtu výstupů tvůrčí činnosti lze místo publikací započítat i rukopisy prokazatelně
přijaté do tisku a jiné zvláště významné formy tvůrčí činnosti, zejména uspořádání
rozsáhlé mezinárodní konference nebo náročné výstavy či expozice.4

6. Počty výstupů tvůrčí činnosti uvedené v tomto opatření se týkají výlučně výstupů
afiliovaných fakultě a evidovaných v souladu s opatřením rektora.5

7. Působení akademického pracovníka (A1 až A4) zahrnuje tři základní složky:
a) Pedagogická činnost: přímá výuka v akreditovaných studijních programech;

garantování studijních programů či předmětů; kontrola plnění studijních povinností;
konzultace; členství v oborových radách; vedení, konzultace či oponentura
kvalifikačních prací; vedení doktorandů; exkurze, praxe a další práce se studenty;
inovace ve výuce; mezinárodní rozměr ve výuce; zprostředkování pedagogických
dovedností; role garanta a/nebo vyučujícího v programech celoživotního vzdělávání
atd.

b) Tvůrčí činnost: přímá vědecká, výzkumná, vývojová, inovační, umělecká činnost
včetně mezinárodní spolupráce; tvůrčí činnost spojená se vzděláváním (příprava
studijních materiálů a opor atd.); tvůrčí činnost spojená s vědeckou činností
(příprava a realizace projektů, expertizy, recenzní a oponentská práce při
posuzování projektů a publikací, transfer znalostí a technologií, komercializace
a popularizace vědy atd.).

c) Ostatní činnosti: působení ve vedení a samosprávě univerzity a fakulty; podíl na
organizačním a administrativním zajištění provozu univerzity a fakulty; členství
v odborných organizacích, komisích a radách; zahraniční mobilita a spolupráce;
naplňování třetí role univerzity; vlastní celoživotní vzdělávání spojené se
zaměstnáním atd.

8. Působení lektora (L1 a L2) zahrnuje pedagogickou činnost v akreditovaných studijních
programech a programech celoživotního vzdělávání, případně tvůrčí činnosti spojené
se vzděláváním a ostatním činnostem.

9. Působení vědeckého pracovníka (VP1 až VP3) zahrnuje vědeckou, výzkumnou,
vývojovou, inovační, uměleckou činnost včetně mezinárodní spolupráce, a to zejména
v rámci řešení vědeckých projektů; v odůvodněných případech se věnuje také ostatním
činnostem.

čl. 2
Profesor (AP4)

1) Rozsah plnění: pedagogická činnost odpovídá minimálně 30% podílu pracovní doby
zaměstnance a zahrnuje přímou výuku v minimálním rozsahu 8 přepočítaných hodin
týdně; tvůrčí činnost odpovídá asi 50% podílu pracovní doby zaměstnance; ostatní
činnosti odpovídají asi 20% podílu pracovní doby zaměstnance.

2) Standardní povinnosti související s pedagogickou činností jsou stanoveny takto: výuka
v doktorském, magisterském a bakalářském akreditovaném studijním programu včetně
tvůrčí činnosti spojené se vzděláváním; kontrola plnění studijních povinností; konzultace;
exkurze, praxe a další práce se studenty; inovace ve výuce; garant základních teoretických

5 Opatření rektora č. 40/2021, Evidence tvůrčí činnosti, projektů a zaměstnaneckých mobilit na Univerzitě
Karlově.

4 Srov. Definice druhů výsledků (Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 29. 11. 2017, č. 837).



studijních předmětů profilujícího základu; garant studijního programu; předseda a člen
oborové rady doktorského studijního programu; školitel doktorandů; předseda a člen
komisí pro státní doktorské zkoušky, státní rigorózní zkoušky, státní závěrečné zkoušky a
obhajoby kvalifikačních prací; vedení, konzultování nebo oponování kvalifikačních prací;
zprostředkování pedagogických dovedností; role garanta a/nebo vyučujícího
v programech celoživotního vzdělávání.

3) Standardní povinnosti související s tvůrčí činností jsou pro období 3 let stanoveny takto:

a) Řešitel či spoluřešitel minimálně jednoho významného projektu financovaného z
prostředků České republiky podaného za fakultu, nebo řešitel či spoluřešitel
minimálně jednoho projektu financovaného ze zahraničních prostředků podaného
za fakultu či se spoluúčastí fakulty.

b) Jediný autor excelentního výsledku hodnoceného v pilíři M1 známkou 1, příp.
článku Jimp Q1, nebo
– jedné odborné knihy (B) hodnocené v pilíři M1 známkou 2, nebo
– autor článků v recenzovaných časopisech, z toho alespoň jednoho Jimp Q1, nebo

dvou Jimp Q2, nebo tří Jimp Q3, nebo čtyř Jimp Q4 či Jsc, nebo
– autor šesti kapitol v odborných knihách (C), z toho minimálně dvou

zahraničních a dvou cizojazyčných, nebo
– autor či spoluautor čtyř příspěvků ve sbornících z mezinárodní konference

indexovaných ve WoS nebo Scopus (D).
c) Čtyři vystoupení na konferencích, z toho alespoň dvě v zahraničí.

4) Standardní povinnosti související se zahraniční spoluprací jsou pro období 3 let stanoveny
takto: zahraniční pedagogický a/nebo vědecký pobyt v celkové délce minimálně 30 dnů
zahrnujících minimálně dvě aktivní účasti na zahraniční konferenci; aktivní podíl na
spolupráci se zahraničními partnery fakulty; aktivní podíl na různých formách
internationalisation at Home.

5) Povinnosti související s ostatní činností jsou stanoveny individuálně, zejména v plánu
kariérního rozvoje.

čl. 3
Docent (AP3)

1. Rozsah plnění: pedagogická činnost odpovídá minimálně 40% podílu pracovní doby
zaměstnance a zahrnuje přímou výuku v minimálním rozsahu 10 přepočítaných hodin
týdně; tvůrčí činnost odpovídá asi 40% podílu pracovní doby zaměstnance; ostatní
činnosti odpovídají asi 20% podílu pracovní doby zaměstnance.

2. Standardní povinnosti související s pedagogickou činností jsou stanoveny takto: výuka
v doktorském, magisterském a bakalářském akreditovaném studijním programu včetně
tvůrčí činnosti spojené se vzděláváním; kontrola plnění studijních povinností; konzultace;
exkurze, praxe a další práce se studenty; inovace ve výuce; garant základních teoretických
studijních předmětů profilujícího základu; garant studijního programu; člen oborové rady
doktorského studijního programu; školitel doktorandů; člen komisí pro státní doktorské
zkoušky, státní rigorózní zkoušky, státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních
prací; vedení, konzultování nebo oponování kvalifikačních prací; zprostředkování
pedagogických dovedností; role garanta a vyučujícího v programech celoživotního
vzdělávání.

3. Standardní povinnosti související s tvůrčí činností jsou pro období 3 let stanoveny takto:



a) Vedení nebo podíl na vedení programů institucionálního financování, nebo
– vedení, účast nebo podání mezinárodního/zahraničního grantu či projektu, nebo
– vedení, účast nebo podání tuzemského grantu.

b) Jediný autor excelentního výsledku hodnoceného v pilíři M1 známkou 1, příp.
článku Jimp Q1, nebo
– jediný autor jedné odborné knihy (B) hodnocené v pilíři M1 známkou 3, nebo
– autor článků v recenzovaných časopisech, z toho alespoň jednoho Jimp Q2 nebo

dvou Jimp Q3 nebo tří Jimp Q4 či Jsc, nebo
– autor šesti kapitol v odborných knihách (C), z toho minimálně jedné zahraniční

a dvou cizojazyčných, nebo
– autor či spoluautor tří příspěvků ve sbornících z mezinárodní konference

indexovaných ve WoS nebo Scopus (D).
c) Čtyři vystoupení na konferencích, z toho alespoň dvě v zahraničí.

4. Standardní povinnosti související se zahraniční spoluprací jsou pro období 3 let stanoveny
takto: zahraniční pedagogický a/nebo vědecký pobyt v celkové délce minimálně 25 dnů
zahrnujících minimálně dvě účasti na zahraniční konferenci; aktivní podíl na spolupráci
se zahraničními partnery fakulty; aktivní podíl na různých formách internationalisation at
Home.

5. Povinnosti související s ostatní činností jsou stanoveny individuálně, zejména v plánu
kariérního rozvoje.

čl. 4
Odborný asistent (AP2)

1. Rozsah plnění: pedagogická činnost odpovídá minimálně 50% podílu pracovní doby
zaměstnance a zahrnuje přímou výuku v minimálním rozsahu 12 přepočítaných hodin
týdně; tvůrčí činnost odpovídá asi 40% podílu pracovní doby zaměstnance; ostatní
činnosti odpovídají asi 10% podílu pracovní doby zaměstnance.

2. Standardní povinnosti související s pedagogickou činností jsou stanoveny takto: výuka
v bakalářském nebo magisterském akreditovaném studijním programu včetně tvůrčí
činnosti spojené s vzděláváním; kontrola plnění studijních povinností; konzultace;
exkurze, praxe a další práce se studenty; inovace ve výuce; člen komisí pro státní
závěrečné zkoušky, státní rigorózní zkoušky a obhajoby bakalářských, magisterských a
rigorózních prací; vedení nebo konzultování nebo oponování bakalářských,
magisterských a rigorózních prací; role garanta a vyučujícího v programech celoživotního
vzdělávání.

3. Standardní povinnosti související s tvůrčí činností jsou pro období 3 let stanoveny takto:

a) Člen řešitelského týmu programu institucionálního financování, nebo

– vedení, účast nebo podání mezinárodního/zahraničního grantu či projektu, nebo
– vedení, účast nebo podání v tuzemském grantu, nebo
– vedení nebo výrazná účast v univerzitním programu pro vědu a výzkum.

b) Spoluautor excelentního výsledku hodnoceného v pilíři M1 známkou 1, příp.
článku Jimp Q2, nebo
– jediný autor jedné odborné knihy (B), nebo
– autor článků v recenzovaných časopisech, z toho minimálně jednoho Jimp Q3

nebo dvou Jimp Q4 či Jsc nebo tří Jost, nebo



– autor pěti kapitol v odborných knihách (C), z toho minimálně jedné zahraniční
a jedné cizojazyčné, nebo

– autor či spoluautor dvou příspěvků ve sbornících z mezinárodní konference
indexovaných ve WoS nebo Scopus, nebo (D).

c) Tři vystoupení na konferencích, z toho alespoň jedno v zahraničí.
4. Standardní povinnosti související se zahraniční spoluprací jsou pro období 3 let stanoveny

takto: zahraniční pedagogický a/nebo vědecký pobyt v celkové délce minimálně 20 dnů
zahrnujících minimálně jednu aktivní účast na zahraniční konferenci; aktivní podíl na
spolupráci se zahraničními partnery fakulty; aktivní podíl na různých formách
internationalisation at Home.

5. Povinnosti související s ostatní činností jsou stanoveny individuálně, zejména v plánu
kariérního rozvoje.

čl. 5
Asistent (AP1) a lektor (L1)

1. Rozsah plnění: pedagogická činnost, tvůrčí činnost a ostatní činnosti jsou stanoveny
individuálně, zejména v plánu kariérního rozvoje.

2. Standardní povinnosti související s pedagogickou činností jsou stanoveny takto: realizace
podpůrných forem pedagogické činnosti v bakalářském nebo magisterském
akreditovaném studijním programu; kontrola plnění studijních povinností; konzultace;
exkurze, praxe a další práce se studenty; role vyučujícího v programech celoživotního
vzdělávání.

3. Standardní povinnosti související s tvůrčí činností jsou pro období 3 let stanoveny takto:

a) Rešerše nebo anotace z odborné nebo vědecké literatury.
b) Podíl na publikační činnosti zejména pro vzdělávací účely.

4. Povinnosti související se zahraniční spoluprací a s ostatní činností jsou stanoveny
individuálně, zejména v plánu kariérního rozvoje.

čl. 6
Lektor (L2)

1. Rozsah plnění: pedagogická činnost odpovídá minimálně 70% podílu pracovní doby
zaměstnance a zahrnuje přímou výuku minimálním rozsahu 14–18 přepočítaných hodin
týdně; tvůrčí činnost odpovídá asi 20% podílu pracovní doby zaměstnance; ostatní
činnosti odpovídají asi 10% podílu pracovní doby zaměstnance.

2. Standardní povinnosti související s pedagogickou činností jsou stanoveny takto: výuka
v bakalářském nebo magisterském akreditovaném studijním programu včetně tvůrčí
činnosti spojené se vzděláváním; realizace podpůrných forem pedagogické činnosti
v bakalářském nebo magisterském akreditovaném studijním programu; kontrola plnění
studijních povinností; konzultace; exkurze, praxe a další práce se studenty; role garanta
a vyučujícího v programech celoživotního vzdělávání.

3. Standardní povinnosti související s tvůrčí činností jsou pro období 3 let stanoveny takto:

a) Publikační činnost zejména pro vzdělávací účely.



b) Autor článků v recenzovaných časopisech, z toho alespoň jednoho Jimp Q4 či Jsc, nebo
– autor tří kapitol v odborných knihách.

4. Povinnosti související se zahraniční spoluprací a s ostatní činností jsou stanoveny
individuálně, zejména v plánu kariérního rozvoje.

čl. 7
Vědecký pracovník (VP1 až VP3)

1. Rozsah plnění: tvůrčí činnost odpovídá 90–100% podílu pracovní doby zaměstnance.

2. Standardní povinnosti související s tvůrčí činností jsou pro odborného vědeckého
pracovníka (VP3, VP2) obvykle stanoveny zněním dokumentace vědeckých projektů.
Jsou zpravidla minimálně srovnatelné s předpokládanými výstupy tvůrčí činnosti
profesora (AP4) nebo docenta (AP3).

3. Standardní povinnosti související s tvůrčí činností jsou pro odborného vědeckého
pracovníka (VP1) obvykle stanoveny zněním dokumentace vědeckých projektů. Jsou
zpravidla minimálně srovnatelné s předpokládanými výstupy tvůrčí činnosti docenta
(AP3) nebo odborného asistenta (AP2).

4. Povinnosti související se zahraniční spoluprací a s ostatní činností jsou stanoveny
individuálně, zejména v plánu kariérního rozvoje.

čl. 8
Závěrečná ustanovení

1. Ruší se Opatření děkana č. 14/2018, Standardy pedagogických a vědeckých povinností.

2. Pro stávající pracovníky se toto opatření použije přiměřeně.

3. Toto opatření bylo projednáno s rektorkou Univerzity Karlovy dne 8. června 2022.6

4. Toto opatření bylo projednáno se Základní organizací Vysokoškolského odborového
svazu fakulty dne 15. června 2022.7

5. Akademický senát fakulty se k tomuto opatření vyjádřil dne 15. června 2022.8

6. Toto opatření nabývá účinnosti a platnosti dne 17. června 2022.

V Praze dne 16. června 2022
UKKTF/330824/2022

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.

děkan

8 Čl. 4 odst. 9 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.
7 § 287 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
6 Čl. 4 odst. 9 Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy.


