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Odměny a honoráře na Pedagogické fakultě  

Univerzity Palackého v Olomouci  

 
 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

V souladu s Vnitřním mzdovým předpisem Univerzity Palackého v Olomouci v platném znění, vzhledem k potřebě 

ocenit splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů a vykonávaní prací mimo pracovní poměr, 

jsou touto vnitřní normou specifikovány mimořádné odměny a honoráře za práci  externích pracovníků na 

Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (PdF UP). 

 

Článek 2 

Specifikace odměn a honorářů 

 

1. Kvalifikační růst (zaměstnanci PdF UP) 

a) jmenování profesorem 35 000,- Kč 

b) jmenování docentem 20 000,- Kč 

 

2. Vypracování posudku (externisté mimo PdF UP) v rámci 

a) rigorózních a doktorských  prací v českém jazyce 2 000,- Kč 

b) rigorózních a doktorských  prací v cizím jazyce 3 000,- Kč 

c) habilitačních řízení  v českém jazyce 4 000,- Kč 

d) habilitačních řízení  v cizím jazyce 5 000,- Kč 

e) posudek vnitřního grantu UP 500 – 1 500,-  Kč 

f) posudek v ediční činnosti UP 500 – 3 000,- Kč 

 

3. Práce v komisích a radách (externisté mimo PdF UP) 

a) komise jmenované v rámci rigorózních, doktorských a řízení   

i. předsednictví komisí 2 500,- Kč 

ii. členství v komisi                       1 500,- Kč 

b) habilitačních a profesorských řízení   

i. předsednictví komisí   5 000,- Kč 

ii. členství v komisi                      2 000,- Kč 

 

4. Práce v doktorském studijním programu (externisté mimo UP) 

Odměny jsou realizovány na základě společného návrhu předsedy oborové rady,    garanta 

studijního programu a vedoucího, ředitele pracoviště. 
500 – 4 000,- Kč                                                                                                        

 

5. Vedení výuky (externisté mimo PdF UP) 

a) odměny za výuku   

i. přednáška (profesor, docent / ostatní) 450,- / 350,- Kč 

ii. seminář, cvičení  (profesor, docent / ostatní) 400,- / 300,- Kč 

b) odměny za zkoušení  

i. zkouška, kolokvium (profesor, docent / ostatní) 300,- / 300,- Kč 

ii. závěrečná zkouška  (profesor, docent / ostatní) 350,- / 350,- Kč 

c) časové kritérium výuky a zkoušení  

i. přednáška, seminář a cvičení  rozsah 45 minut 

ii. zkoušení/kolokvium prezenční a ústní 4 osoby na hodinu 
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iii. zkoušení/kolokvium písemným testem konaným prezenčně 10 osob na hodinu 

iv. zkoušení/kolokvium písemným testem konaným s využitím digitálních 

nástrojů 
15 osob na hodinu 

d) honoráře za realizaci studijních opor jsou řešeny zvláštním předpisem.  

 

6. Vedení studentů (externisté mimo PdF UP)                                                                                                                                                                 

Vedení na odborných a pedagogických praxích 160,- Kč za hodinu 

 

 

Článek 3 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se vnitřní norma PdF-B-18/10 Odměny a honoráře na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci 

ze dne 1. září 2018. 

 

Článek 4 

Společná a závěrečná ustanovení 

 

1. Odměny podle čl. 1 odst. 1 se poskytují zaměstnancům s pracovním úvazkem 0,7 a vyšším, kteří uvedenou 

vědeckopedagogickou hodnost získali na vysokých školách ČR nebo v zemích s nimiž má Česká republika 

sjednánu platnou smlouvu o uznávání uvedených vědecko-pedagogických hodností. 

2. Tato vnitřní norma nabývá platnosti dnem jejího vydání a účinnosti dnem 2. 1. 2023. 

 

  

 

V Olomouci dne 25. listopadu 2022 

 

 

 

                                                                                                                                           doc. PhDr. Vojtech Regec, Ph.D., v. r. 

děkan Pedagogické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci 
 


