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Akademický senát FP TUL v souladu s § 27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

 a doplnění dalších zákonů, rozhodl na svém zasedání 7. 12. 2022 na základě návrhu děkana o zřízení 

katedry biologie, katedry  geoinformatiky a didaktiky informatiky a o sloučení kateder matematiky  

a didaktiky matematiky s katedrou aplikované matematiky.  

S účinností od 1. 1. 2023  nastávají následující změny ve struktuře fakultních pracovišť: 

1) Vzniknou tři nové katedry: 

 Katedra biologie, zkratka KBE, číslo pracoviště 5170, katedru do úspěšného ukončení 

výběrového řízení na pozici vedoucího katedry bude řídit děkan. Katedra bude zajišťovat výuku 

předmětů ve studijních programech Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (bakalářský)  

a Učitelství pro 2.stupeň základních škol – obor Přírodopis (navazující magisterský)  

a připravovat k akreditaci bakalářský studijní program Ochrana přírody a životního prostředí. 

Tvůrčí činnost katedry bude směřovat především  do oblasti vzdělávání č. 3 -  Biologie, ekologie 

a životní prostředí. 

 Katedra geoinformatiky a didaktiky informatiky, zkratka KGD, číslo pracoviště 5180.  

Řízením katedry do úspěšného ukončení výběrového řízení na pozici vedoucího katedry 

pověřuji Mgr. Jiřího Šmídu, Ph.D. Katedra bude zajišťovat didaktickou přípravu ve studijních 

programech Informatika se zaměřením na vzdělávání (bakalářský) a Učitelství pro střední školy 

a 2.stupeň základních škol – obor Informatiky, bude se podílet na výuce relevatních předmetů 

ve studijních programech Zeměpis se zaměřením na vzdělávání (bakalářský), Aplikovaná 

geografie (bakalářský), Učitelství pro 2.stupeň základních škol – obor Zeměpis (navazující 

magisterský), Aplikovaná geografie a regionální rozvoj (navazující magisterský). Bude 
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servisním pracovištěm pro zajištění výuky základů informatiky ve studijních programech 

uskutečňovaných FP TUL. Tvůrčí činnost katedry bude směřovat především do oblasti 

vzdělávání č. 30 Učitelství a oblasti č. 33 Vědy o Zemi.  

 Katedra matematiky, zkratka KMA, číslo pracoviště 5130.  Řízením katedry do úspěšného 

ukončení výběrového řízení na pozici vedoucího katedry pověřuji doc. RNDr. Janu Příhonskou, 

Ph.D. Katedra bude zajišťovat výuku ve studijních programech Matematika se zaměřením na 

vzdělávání (bakalářský), Matematika (bakalářský), Učitelství pro střední školy a 2.stupeň 

základních škol – obor Matematika (navazující magisterský), Aplikovaná matematika 

(navazující magisterský) a Aplikovaná matematika (doktorský). Katedra bude servisním 

pracovištěm pro zajištění výuky matematiky ve studijních programech uskutečňovaných na 

TUL. Tvůrčí činnost katedry bude směřovat především  do oblasti vzdělávání č. 17 Matematika.  

 

2) Dojde ke zrušení Katedry aplikované matematiky a Katedry matematiky a diaktiky matematiky. 

3) Dojde ke zrušení oddělení přírodopisu pod katedrou chemie, kterému bylo přiděleno interní 

číslo 5151. 

 

V návaznosti na výše uvedené změny ukládám tajemnici: 

- úpravu organizační struktury FP – úprava názvů, zřízení nového nákladového střediska 

- úpravu členění nákladových středisek v Číselníku pracovišť a nákladových středisek 

- převedení části zaměstnanců z pracoviště 5150 na 5170 a části zaměstnanců z 5180 na 5130 

- převedení majetku a prostor z pracoviště 5150 na 5170 a částečně z 5180 na 5130 

- zavedení nových pracovišť ve spisové službě 

- převedení telefonů na nová nákladová střediska, úprava v telefonním seznamu 

  

 


