Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
dne 21. března 2019 pod čj. MSMT-9713/2019 Vnitřní mzdový předpis Akademie múzických umění
v Praze.
..........................................
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

Vnitřní mzdový předpis
Akademie múzických umění v Praze
ze dne 21. března 2019
Akademický senát Akademie múzických umění v Praze se podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3
a § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto
Vnitřním mzdovém předpisu Akademie múzických umění v Praze:

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

2.

3.
4.

Vnitřní mzdový předpis Akademie múzických umění v Praze (dále jen „mzdový předpis")
upravuje v návaznosti na zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon”) a v návaznosti na zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „ZP“) poskytování mzdy a odměny za pracovní
pohotovost na Akademii múzických umění v Praze (dále jen "AMU“ nebo
„zaměstnavatel“).
Mzdový předpis se vztahuje na akademické pracovníky a ostatní zaměstnance (dále jen
"zaměstnanec"), kteří jsou k AMU v pracovním poměru nebo v jiném základním
pracovněprávním vztahu.
Mzdový předpis je závazný pro všechny fakulty, účelová zařízení a další pracoviště
tvořící součásti AMU.
Mzdový předpis platí i pro zaměstnance, se kterými je v pracovní smlouvě sjednána
kratší než stanovená týdenní pracovní doba s tím, že podle sjednané délky týdenní
pracovní doby se odpovídajícím způsobem krátí mzdový tarif. Ostatní přiznané složky
mzdy se sjednávají samostatně.
Článek 2
Rozhodování a odpovědnost ve mzdových záležitostech

1.

O mzdových záležitostech týkajících se fakulty rozhoduje děkan, o mzdových
záležitostech ostatních součástí rozhoduje rektor, případně kvestor v souladu
s opatřením rektora.
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2.

Rektor, kvestor, děkan nebo tajemník fakulty stanoví na základě níže uvedených
pravidel kritéria pro stanovení tarifní mzdy, příplatků a odměn. Kritéria musí být
objektivní, obecně aplikovatelná a zveřejněná v rámci interního předpisu.
Článek 3

1.
2.

3.

Pracovní doba
Pracovní doba zaměstnanců AMU se řídí ZP.
Pracovní doba akademických, pedagogických a vědeckých, výzkumných a vývojových
pracovníků (dále jen „vědeckovýzkumný pracovník“) je rozvržena nepravidelně. Skládá
se z hodin kontaktní výuky, hodin nekontaktní výuky, hodin přípravy, hodin věnovaných
akademické práci v širším slova smyslu (zejména tvůrčí činnost jako zaměstnanecké
dílo, účast v komisích přijímacího řízení, podíl na akademické samosprávě, vedoucí
činnost, činnost v komisích a radách, vedení a oponování vysokoškolských
kvalifikačních prací).
Kontrola dodržování pracovní doby a její evidence je prováděna na příslušném
kmenovém pracovišti/katedře, na níž je zaměstnanec veden a přidělen k výkonu práce.
Za dodržování pracovní doby odpovídá nadřízenému vedoucímu zaměstnanci/děkanovi
vedoucí zaměstnanec v přímé podřízenosti/vedoucí katedry.
Článek 4
Mzda zaměstnance a zařazení zaměstnance do mzdového tarifu

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Za vykonanou práci je zaměstnanci poskytována mzda v souladu se ZP.
Mzdou se rozumí peněžitá plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci.
Mzdou se rozumí smluvní mzda, nebo tarifní mzda, osobní příplatek, příplatek za
vedení, příplatek za funkci garanta studijního programu, příplatek za zastupování,
příplatek za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za noční práci,
příplatek za práci o sobotách a nedělích, příplatek za práci ve ztíženém pracovním
prostředí a odměny.
Za mzdu nejsou považována plnění poskytovaná podle zvláštních předpisů v souvislosti
s pracovním poměrem, zejména náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, odměny
za pracovní pohotovost.
Výši mzdy stanovuje u akademických a vědeckovýzkumných pracovníků rektor nebo
děkan, u zaměstnanců technickohospodářských a u dělnických profesí kvestor nebo
tajemník fakulty.
Mzda zaměstnance se stanoví podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce.
Pracovní činnosti se člení do 13 mzdových tříd. Podkladem pro zařazení zaměstnance
do mzdové třídy (Přílohy č. 1 až 4) je popis pracovní činnosti, který musí vycházet
z druhu práce sjednané v pracovní smlouvě, kterou bude zaměstnanec skutečně
vykonávat.
Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do mzdové třídy, pokud splňuje kvalifikační
předpoklady i požadavky potřebné pro řádný výkon práce zařazené v této třídě. Výjimky
může povolit na fakultě děkan nebo tajemník fakulty, u ostatních součástí rektor nebo
kvestor. K dosažení vyššího než potřebného stupně vzdělání se nepřihlíží.
Se zaměstnancem musí být pracovní smlouva uzavřena před započetím práce. Stejně
tak musí být před započetím práce zaměstnanec seznámen s popisem pracovní činnosti
a mzdou a tuto skutečnost stvrdit svým podpisem.
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Článek 5
Mzda při převedení na jinou práci
1.

2.
3.

Převede-li zaměstnavatel zaměstnance po dohodě s ním na dobu nezbytně nutnou na
práci zařazenou do vyšší mzdové třídy, poskytne se za tuto dobu doplatek mzdy ve výši
rozdílu dolní hranice tarifního rozpětí vyšší mzdové třídy a jeho mzdového tarifu.
Při přechodném převedení na jinou práci s výkonem práce zařazené do nižší mzdové
třídy se mzdový tarif zaměstnance nemění.
Za převedení na jinou práci se nepovažuje částečný výkon práce při dočasné
nepřítomnosti jiného zaměstnance, kdy zaměstnanec současně vykonává i práci podle
své pracovní smlouvy a popisu pracovní činnosti.
Článek 6
Nárokové příplatky

Nárokovými příplatky jsou:
a) příplatek za vedení,
b) příplatek za funkci garanta studijního programu,
c) příplatek za zastupování,
d) ostatní nárokové příplatky.

1.

2.
3.
4.

1.

2.

Článek 7
Příplatek za vedení
Vedoucímu zaměstnanci přísluší podle stupně a náročnosti řídící práce příplatek za
vedení v tomto rozsahu:
a) prorektoři, děkani, kvestor 9 000 Kč až 17 000 Kč měsíčně,
b) proděkani, tajemníci fakult, vedoucí ekonomického oddělení, vedoucí
zaměstnaneckého oddělení, ředitelé Studia Filmové a televizní fakulty AMU, NAMU
(Nakladatelství AMU), DISK (Divadelního studia DISK) 8 000 Kč až 15 000 Kč
měsíčně,
c) vedoucí kateder 4 000 Kč až 10 000 Kč měsíčně,
d) vedoucí kabinetů, ústavů, pracovišť, oddělení, vedoucí účtárny, vedoucí účelových
zařízení, vedoucí ostatních správních úseků, kancléř, právník 1 500 Kč až 10 000
Kč měsíčně.
Výši příplatku za vedení v rozsahu podle bodu 1 stanovuje na fakultě děkan nebo
tajemník fakulty, v ostatních případech rektor.
Při stanovení příplatku za vedení se nepřihlíží ke kratší než stanovené týdenní pracovní
době.
Při souběhu nároků na příplatek za vedení přísluší zaměstnanci pouze jeden příplatek,
a to nejvyšší z nich.
Článek 8
Příplatek za funkci garanta studijního programu
Akademickému pracovníkovi, který byl jmenován garantem studijního programu, přísluší
za výkon této funkce měsíční příplatek za funkci garanta studijního programu
v rozmezí 2 000 Kč až 5 000 Kč. Při stanovení výše příplatku se zohledňuje počet
a rozsah garantovaných studijních programů.
Výši příplatku za funkci garanta studijního programu určí současně se jmenováním do
funkce garanta děkan.
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Článek 9
Příplatek za zastupování
1.

2.

3.

Nárok na příplatek za zastupování vznikne zaměstnanci bez ohledu na jeho pracovní
zařazení tehdy, zastupuje-li vedoucího zaměstnance vyššího stupně řízení, a pokud
takové zastupování není součástí jeho pracovních povinností vyplývajících z pracovní
smlouvy anebo popisu pracovní činnosti. Pokud zastupující zaměstnanec má přiznán
příplatek za vedení (je vedoucím zaměstnancem), příplatek za zastupování mu
nepřísluší. Zvýšená pracovní zátěž zaměstnance je zohledněna navýšením příplatku za
vedení, odměnou nebo osobním příplatkem v případě dlouhodobého zastupování.
Příplatek za zastupování poskytne zaměstnavatel zaměstnanci, který byl pověřen
zastupováním a zastupuje vedoucího zaměstnance na vyšším stupni řízení po dobu
delší než čtyři týdny, a to od prvního dne zastupování. Doby kratší než čtyři týdny, po
které zaměstnanec zastupoval vedoucího zaměstnance, nelze sčítat.
Výši příplatku za zastupování určuje zaměstnanci vedoucí zaměstnanec bezprostředně
nadřízený zastupovanému zaměstnanci, a to v rámci rozpětí příplatku za vedení
stanoveného zastupovanému zaměstnanci.
Článek 10
Ostatní nárokové příplatky

Poskytování příplatku za práci v noci, příplatku za práci přesčas, příplatku za práci v sobotu,
v neděli a ve svátek, příplatku za práci ve ztíženém pracovním prostředí se řídí zákoníkem
práce a právními předpisy vydanými k jeho provedení.
Článek 11
Nenárokové příplatky a odměny
Nenárokovými příplatky a odměnami jsou:
a) osobní příplatek,
b) odměny.
Článek 12
Osobní příplatek
1.

2.
3.
4.

Zaměstnanci, který dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo kvalitně plní větší
rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel přiznat osobní
příplatek až do výše 100 % horní hranice mzdového tarifu přiznané třídy s ohledem na
sjednanou týdenní pracovní dobu.
Osobní příplatek může být přiznáván na dobu neurčitou nebo na dobu určitou zejména
po dobu trvání projektu s určením jeho ukončení.
V závislosti na plnění podmínek stanovených v odstavci 1 může zaměstnavatel
rozhodnout o zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku.
Zaměstnanec musí být se změnou výše osobního příplatku předem seznámen včetně
zdůvodnění jeho změny. Upravená výše osobního příplatku náleží zaměstnanci
od 1. dne následujícího kalendářního měsíce.
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1.

2.
3.
4.

Článek 13
Odměny
AMU může poskytnout zaměstnanci v pracovním poměru jednorázovou odměnu ze
stanovené výše mzdových prostředků:
a) za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele, za poskytnutí pomoci při
ochraně majetku AMU, při předcházení požárům a jiným živelným událostem, jejich
likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech,
při nichž může být ohrožen život a zdraví,
b) v souvislosti s dovršením 50 a 60 let věku nebo při prvním skončení pracovního
poměru při přiznání invalidního důchodu nebo nabytí nároku na starobní důchod, při
pracovních výročích 20 let a každých dalších 5 let nepřetržitého pracovního poměru
u zaměstnavatele,
c) za práce a činnosti prováděné v doplňkové činnosti podle zvláštních předpisů,
d) za práce a činnosti prováděné při řešení grantů, tvůrčích, vědeckovýzkumných
úkolů a různých projektů včetně zahraničních, pokud je tato činnost vykonávaná nad
rámec pracovní náplně sjednané jako součást pracovní smlouvy.
Podmínky pro poskytnutí odměn podle odstavce 1 písm. b) a c) upravuje Kolektivní
smlouva AMU.
O výši odměn rozhoduje rektor, prorektor, kvestor, děkan nebo tajemník fakulty a další
vedoucí zaměstnanci v mezích svých pravomocí.
Odměny a jejich výše musí být řádně písemně zdůvodněny.
Článek 14
Smluvní mzda

1.

2.

Smluvní mzda je taková mzda, která je předem individuálně dohodnuta na časově
omezené období mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Sjednat smluvní mzdu může
na AMU pouze rektor.
Smluvní mzda se sjednává zejména
a) s vedoucími zaměstnanci, kteří vykonávají působnost orgánu AMU nebo fakulty
AMU,
b) se zaměstnanci, kteří jsou vynikajícími odborníky nebo mají vysokou míru
odpovědnosti za provoz a rozvoj AMU.

3.

Smluvní mzda zahrnuje všechny složky mzdy kromě odměn a další mzdy.

4.

Smluvní mzda se přiznává vždy na dobu určitou.
Článek 15
Mzda při tvůrčím volnu akademického pracovníka podle § 76 zákona

1.

2.

Akademickému pracovníku AMU se na jeho žádost poskytne tvůrčí volno v délce šesti
měsíců jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění
vzdělávacích úkolů AMU.
Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníku mzda ve výši přiznané smluvní
mzdy, nebo ve výši součtu mzdového tarifu a osobního příplatku tak, jak byly
pracovníkovi přiznány před nástupem tvůrčího volna.
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Článek 16
Další mzda
1.
2.

3.

Zaměstnancům může být poskytnuta za vykonanou práci další mzda v případě, že
schválený rozpočet AMU na daný kalendářní rok výplatu další mzdy umožňuje.
Další mzda náleží zaměstnanci za splnění pracovních úkolů v každém pololetí
kalendářního roku, pokud v něm, tj. v pololetí kalendářního roku, odpracuje
u zaměstnavatele alespoň 65 dnů v témž pracovním poměru. Nárok na polovinu další
mzdy vznikne zaměstnanci v tom případě, že v prvním pololetí neskončí jeho pracovní
poměr před 31. květnem nebo před 30. červnem, odpracuje-li zaměstnanec stanovený
počet dní až v červnu, ve druhém pololetí před 30. listopadem nebo před 31. prosincem,
pokud zaměstnanec odpracuje stanovený počet dní až v prosinci.
Další mzda se vypočítává z tarifní nebo smluvní mzdy, osobního příplatku, příplatku za
vedení, příplatku za funkci garanta studijního programu a příplatku za směnnost.
Článek 17
Průměrný výdělek a srážky ze mzdy a jiných příjmů

Určení průměrného výdělku a srážek ze mzdy a jiných příjmů z pracovněprávního vztahu se
řídí obecně závaznými právními předpisy, především ZP.
Článek 18
Splatnost mzdy
1.

2.

3.

4.
5.

Mzda je splatná po vykonání práce za měsíční období, a to nejpozději 9. den
v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na
mzdu nebo některou její složku.
Zaměstnavatel může vyplatit zaměstnanci před nastoupením dovolené na zotavenou
mzdu splatnou během dovolené, připadne-li termín výplaty na období jeho dovolené,
pokud o tuto mzdu sám požádá.
Při skončení pracovního poměru vyplatí zaměstnavatel na žádost zaměstnance mzdu
splatnou za měsíční období, v den ukončení pracovního poměru, umožňuje-li to technika
výpočtu mezd.
Mzda se vyplácí zaměstnanci v zákonné měně.
Mzda včetně náhrad mzdy se vyplácí bezhotovostně na jeden účet zaměstnance, pouze
ve výjimečných a odůvodněných případech v hotovosti v pokladně AMU.
Článek 19
Odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Odměnou z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je peněžité plnění poskytované
AMU za práci vykonanou zaměstnancem na základě dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr, tj. na základě dohody o provedení práce anebo dohody o pracovní činnosti.
Výše odměny za práci a podmínky pro její poskytování se sjednávají v dohodě o provedení
práce nebo v dohodě o pracovní činnosti.
Článek 20
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
1.

Nároky vzniklé přede dnem účinnosti tohoto mzdového předpisu se posuzují podle
předpisu účinného v době jejich vzniku.
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2.
3.

S obsahem mzdového předpisu a jeho změnami musí být seznámeni všichni
zaměstnanci, přičemž formu seznámení určí zaměstnavatel.
Přílohy tohoto mzdového předpisu tvoří:
a) Příloha č. 1 Stupnice mzdových tarifů podle tříd
b)

Příloha č. 2 Charakteristika mzdových tříd dělnických profesí

c)

Příloha č. 3 Charakteristika mzdových tříd technickohospodářských zaměstnanců

d)

Příloha č. 4 Charakteristika mzdových tříd akademických, vědeckovýzkumných
a dalších pracovníků podílejících se na vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti.

4.
5.
6.

Zrušuje se Vnitřní mzdový předpis AMU registrovaný Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy dne 24. ledna 2018 pod čj. MSMT-2438/2018.
Tento mzdový předpis byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona
Akademickým senátem AMU dne 11. března 2019.
Tento vnitřní předpis nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem jeho registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

doc. Jan Hančil, v. r.
rektor
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Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze
Příloha č. 1
k Vnitřnímu mzdovému předpisu AMU

Stupnice mzdových tarifů podle tříd

rozpětí mzdového
tarifu
minimum
maximum

mzdová třída
1 až 4

5

6

13 350

14 240

15 920

16 680 17 350 18 270 20 000 21 450 22 890

7

24 700

14 300

15 950

17 600

18 150 19 250 20 350 23 100 25 410 28 600

33 000

8

8

9

10

11

12

13

Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze
Příloha č. 2
k Vnitřnímu mzdovému předpisu AMU

Charakteristika mzdových tříd dělnických profesí
(viz Příloha k zákonu č. 262/2006 Sb.)
Třída 1 - 4
1
požadované vzdělání - základní, vyučení v oboru nebo střední
charakteristika prací: výkon nejjednodušší pomocné, přípravné nebo manipulační práce
jednoznačně se opakující pracovní operace, práce konané podle přesného zadání, s přesně
vymezenými vstupy a výstupy
např.: vrátný, pokojská, uklízeč(ka)
2
charakteristika prací: výkon stejnorodé práce s přesným zadáním a přesně vymezenými postupy,
s malou možností odchylky s rámcovými návaznostmi na další procesy, s větší možností volby
jiného postupu, práce s více prvky tvořícími celek, například manipulace s předměty vyžadujícími
zvláštní zacházení, provádění dílčích prací, které jsou součástí širších procesů - jednoduché
odborné práce.
např.: uvaděč(ka), pokojská
3-4
charakteristika prací: výkon stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými
výstupy, s větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy,
práce s celky a sestavami několika jednotlivých prvků s logickým uspořádáním s dílčími vazbami
na jiné celky, práce předpokládající jednoduché pracovní vztahy, samostatný výkon
individuálních řemeslných prací - odborné práce
např.: vrátný, inspektor hlediště, recepční, provozní údržbář, bezpečnostní pracovník, skladník,
řidič
Třída 5
požadované vzdělání: minimálně střední s výučním listem
charakteristika prací: výkon jednoduché odborné práce vykonávané s mnoha vzájemně
provázanými prvky, které jsou součástí určitého systému, usměrňování jednoduchých rutinních
a manipulačních prací a procesů v proměnlivých skupinách, týmech a jiných nestálých
organizačních celcích a bez podřízenosti skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za
škody, které nelze odstranit vlastními silami a v krátké době.
např.: řidič, provozní elektrikář - údržbář, ladič, operátor skladování (skladník), stavěč scénických
dekorací, instalatér
Třída 6 - 7
požadované vzdělání: minimálně střední s výučním listem, střední s maturitní zkouškou
charakteristika prací: výkon různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých
postupů, se stanovenými výstupy, postupy a vazbami na další procesy, výkon odborné práce
konané s ucelenými samostatnými systémy s případným členěním na dílčí subsystémy
a s vazbami na další systémy, usměrňování a koordinace jednoduchých odborných prací,
odpovědnost za zdraví dalších osob nebo za škody odstranitelné pouze skupinou dalších
zaměstnanců nebo za škody osob jednajících na základě chybných příkazů nebo opatření
odstranitelné za delší období.
např.: údržbář, operátor skladování, elektromechanik, zvukař, stavěč scénických dekorací,
elektromechanik, vedoucí scénický osvětlovač, technik informační grafiky, jevištní mistr
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Příloha č. 3
k Vnitřnímu mzdovému předpisu AMU

Charakteristika mzdových tříd technickohospodářských zaměstnanců
Třída 3 - 4
požadované vzdělání: vyučení, střední s maturitní zkouškou
charakteristika prací: různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů,
operativní zajištění chodu dílčích provozních úseků s malou možností volby postupů,
usměrňování jednoduchých rutinních a manipulačních prací a procesů
např.: pokladní, technický pracovník, administrativní pracovník, technik protipožární ochrany
Třída 5
požadované vzdělání: střední odborné, střední všeobecné s maturitní zkouškou
charakteristika prací: odborné specializované práce, samostatné zajištění souvisejících
odborných agend, výkon práce s obecně vymezenými vstupy, rámcově nastavenými výstupy,
značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na ostatní procesy
např.: technický pracovník, technik ve výpočetní technice, archivář
Třída 6 - 7
požadované vzdělání: střední odborné, střední všeobecné s maturitní zkouškou
charakteristika prací: výkon systémové odborné práce s variantními obecnými vstupy, rámcově
stanovenými výstupy a specifickými vazbami na široký okruh procesů, koordinace a usměrňování
odborných specializovaných prací nebo řídící, organizační práce odborných úseků
např.: účetní, sekretářka a odborná sekretářka katedry, referent správního úseku jiného,
projektový pracovník, informační a knihovnický pracovník, referent na úseku
vědecko-výzkumném, referent na úseku studijním, archivář, zvukový technik, pracovník ve
výpočetní technice, referent personálního úseku, produkční, administrativní projektový pracovník
Třída 8 - 9
požadované vzdělání tř. 8: střední škola (všeobecná, odborná, učňovská) zakončená maturitou
požadované vzdělání tř. 9: bakalářský studijní program
charakteristika prací: řídící, organizační, metodické práce specializovaných nebo rozsáhlých
úseků s dopadem na vnitřní strukturu AMU včetně vnějších vazeb AMU, systémové
specializované odborné práce s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově
vymezenými výstupy s širokými vazbami na další procesy
např.: referent správního úseku jiného, referent finanční účtárny, referent ekonomického úseku,
referent mzdové účtárny, referent personálního úseku, vedoucí hospodářského oddělení,
informační a knihovnický pracovník, vedoucí edičního střediska, vedoucí studijního oddělení,
vedoucí ubytovacího zařízení, vedoucí televizního oddělení, vedoucí provozu referenční
projekce, správce centrálního úložiště, technik obrazových postprodukčních pracovišť, vedoucí
výpravy Studia Filmové a televizní fakulty AMU, dispečer, technický pracovník IT, produkční,
vedoucí koleje, vedoucí Učebního a výcvikového střediska Poněšice, odborný pracovník v oboru
zvukové tvorby, technický redaktor, referent pro zahraniční styky, referent public relation,
projektový manažer, odborný projektový pracovník, administrativní projektový pracovník
Třída 10
požadované vzdělání: magisterský studijní program
charakteristika prací: zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově
stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na
široký okruh procesů, koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací. Předmětem
práce je komplexní systém složený ze samostatných různorodých systémů se zásadními
určujícími vnitřními a vnějšími vazbami.
např.: vedoucí technické správy, ředitel organizační jednotky AMU, vedoucí správního úseku
jiného, vedoucí uměleckého provozu, vedoucí knihovny, odborný pracovník v oboru zvukové
tvorby, ředitel divadelního studia DISK, ředitel Nakladatelství AMU, projektový manažer, odborný
projektový pracovník
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Třída 11 - 13
požadované vzdělání: magisterský studijní program
charakteristika prací: komplexní řídící, koordinační, organizační a koncepční práce se zásadním
dopadem na vnitřní strukturu AMU včetně vnějších vazeb AMU spojené s vysokou odpovědností
za majetek i zaměstnance, tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor
vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu, přenos a aplikace
metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí, rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše
abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů.
např.: vedoucí počítačového centra, vedoucí úseků řízení a správy AMU, projektový manažer,
právník, odborný projektový pracovník, kancléř, kvestor, prorektor, děkan, tajemník fakulty,
proděkan
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Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze
Příloha č. 4
k Vnitřnímu mzdovému předpisu AMU

Charakteristika mzdových tříd akademických, vědeckovýzkumných a dalších pracovníků
podílejících se na vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo
další tvůrčí činnosti
Kategorie akademických a vědeckovýzkumných pracovníků
Akademičtí pracovníci
Asistent (mzdová třída 9)
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia
v magisterském studijním programu. V případě odborníka s průkaznými výsledky v praxi může
být od této podmínky upuštěno. Asistent může být současně studentem doktorského studijního
programu. Asistent je pověřován pedagogickými, výzkumnými a dalšími tvůrčími úkoly.
Obecná charakteristika práce: Vzdělávací činnost spočívá zejména v podpoře osvojování
a upevňování znalostí a dovedností především studentů bakalářského studijního programu.
Odborný asistent bez vědecké hodnosti (mzdová třída 10)
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia
v magisterském studijním programu. V případě zvláště významného odborníka z praxe může být
od tohoto požadavku upuštěno.
Obecná charakteristika práce: vzdělávací a umělecká tvůrčí činnost při výuce studentů, vedení
cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, vedení a oponování
seminárních, diplomových prací, popřípadě přednášková činnost.
Odborný asistent s vědeckou hodností (mzdová třída 11)
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia
v magisterském studijním programu, nezbytným předpokladem je dosažení vědecké hodnosti
nebo akademického titulu (Ph.D., Dr., CSc. nebo jejich ekvivalenty) v daném oboru.
Obecná charakteristika práce: vzdělávací a umělecká tvůrčí činnost při výuce studentů, vedení
cvičení, seminářů, průběžná kontrola studia, poskytování konzultací, vedení a oponování
diplomových a disertačních prací, popřípadě přednášková činnost a řešení vědeckých,
výzkumných a dalších tvůrčích úkolů, případně garantování bakalářského studijního programu.
Docent (mzdová třída 12)
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia
v magisterském studijním programu, nezbytným předpokladem je jmenování docentem v daném
oboru či v oboru příbuzném.
Obecná charakteristika práce: řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí
aplikace výsledků základního výzkumu nebo umělecké činnosti a další tvůrčí činnosti spojené
s rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů, organizování a vedení jejich účasti na
výzkumu, přednášková činnost, provádění expertních a hodnotících činností, vedení a oponování
diplomových a disertačních prací, případně garantování příslušného studijního programu.
Profesor (mzdová třída 13)
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia
v magisterském studijním programu, nezbytným předpokladem je jmenování profesorem
v daném či příbuzném oboru.
Obecná charakteristika práce: tvůrčí rozvíjení rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu nebo
umění spojené s aplikací výsledků vědecké, výzkumné a vývojové činnosti ve vzdělávání
studentů nebo absolventů vysokých škol a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků,
vedení a oponování diplomových a disertačních prací, případně garantování příslušného
studijního programu.

12

Vnitřní předpisy Akademie múzických umění v Praze

Vědeckovýzkumní pracovníci
Vědeckovýzkumný pracovník (mzdová třída 10), vedoucí vědeckovýzkumný pracovník nebo
vědeckovýzkumný pracovník - specialista (mzdová třída 11)
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia
v magisterském studijním programu, případně dosažení vědecké hodnosti nebo akademického
titulu (Ph.D., CSc. nebo jejich ekvivalenty). Pracovní smlouva na místo vědeckovýzkumný
pracovník se sjednává na dobu určitou.
charakteristika práce: samostatné řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů podle
definovaných cílů, publikační a sebevzdělávací aktivity.
Samostatný (vedoucí) vědeckovýzkumný pracovník (mzdová třída 12)
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia
v magisterském studijním programu případně dosažení vědecké hodnosti nebo akademického
titulu (Ph.D., CSc. nebo jejich ekvivalenty). Pracovní smlouva na místo vědeckovýzkumný
pracovník se sjednává na dobu určitou.
charakteristika práce: samostatné tvůrčí řešení vědeckých úkolů v oblasti základního
a aplikovaného výzkumu a vývoje, publikační a sebevzdělávací činnost.
Vedoucí vědeckovýzkumný pracovník (mzdová třída 13)
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia
v magisterském studijním programu případně dosažení vědecké hodnosti nebo akademického
titulu (Ph.D., CSc. nebo jejich ekvivalenty). Pracovní smlouva na místo vědeckovýzkumný
pracovník se sjednává na dobu určitou.
charakteristika práce: formulování principiálně nových vědeckovýzkumných okruhů, řešení úkolů
základního výzkumu a vývoje a vědeckého bádání s rozhodujícím významem pro rozvoj
příslušného oboru, vedení vědeckovýzkumných týmů, rozsáhlé publikační a sebevzdělávací
aktivity.
Další zaměstnanci podílející se na vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové a inovační,
umělecké nebo další tvůrčí činnosti
Lektor (mzdová třída 8)
Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání získané řádným ukončením studia zpravidla
v bakalářském studijním programu. V případě odborníka s průkaznými výsledky v praxi může být
od této podmínky upuštěno.
Obecná charakteristika práce: vzdělávací činnost lektora spočívá v asistenci studentům
s konkrétními úkoly spíše praktické povahy.
Pedagogický pracovník
Pedagogický pracovník je významný odborník v příslušném oboru podílející se na výuce,
výzkumné, vývojové a umělecké tvůrčí činnosti, zpravidla na základě dohod o pracích konaných
mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). Podle charakteru
těchto smluv je pověřován činnostmi odpovídajícími dosažené kvalifikaci, zejména vedení dílen,
mistrovských kurzů, seminářů, cvičení, dále přednášení dílčích témat podle odbornosti.
Všichni zaměstnanci vykonávající pedagogickou činnost mají povinnost vkládat vlastní tvůrčí
činnost do informačních systémů.
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