
STRUKTURA KATEDER NA FP TUL 

 

 

 

Úvod 

V roce 2019 jsem na některých zasedáních akademického senátu zmiňoval, že bych se rád zamyslel nad 

strukturou kateder na fakultě a případně navrhl nějaké změny. Tomuto tématu jsem se  také věnoval 

ve svém programovém prohlášení při kandidatuře na post děkana minulý rok. Snažil jsem se proto 

prozkoumat některé aspekty případných změn, vedl diskuzi na úrovni kolegia děkana, s vedoucími 

jednotlivých kateder a některými dalšími zaměstnanci fakulty.  Rád bych tuto záležitost prodiskutoval 

před mými definitivními návrhy i s akademickým senátem, proto předkládám tento materiál jako 

shrnutí mých dosavadních aktivit a postojů.   

 

Současný stav 

Katedra součet úvazků počet osob 

5110 KFL - Katedra filozofie 1175 13 

5120 KPP - Katedra pedagogiky a psychologie 1480 16 

5130 KMD - Katedra matematiky a didaktiky matematiky 1530 17 

5140 KSS - Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky 1260 16 

5150 KCH - Katedra chemie 1380 18 

5160 KFY - Katedra fyziky 1008 12 

5180 KAP - Katedra aplikované matematiky 1520 17 

5520 KGE - Katedra geografie 850 9 

5530 KPV - Katedra primárního vzdělávání 1290 15 

5540 KRO - Katedra románských jazyků 425 5 

5550 KHI - Katedra historie 842 12 

5560 KAJ - Katedra anglického jazyka 1300 14 

5570 KTV - Katedra tělesné výchovy a sportu 1345 16 

5580 KNJ - Katedra německého jazyka 530 6 

5590 KCL - Katedra českého jazyka a literatury 1300 18 

  

Počty osob a úvazky odpovídají hlavnímu pracovnímu poměru a dohodám o pracovní činnosti k 31. 1. 

2020, jsou zohledněna rozúčtování některých pracovníků (zejména sekretářek)  mezi katedrami.  

Nejsou zohledněny DPP, které katedry uzavírají na zabezpečení výuky. 

 

Diskuze 

V dalším textu uvádím  pohledy na současný stav a případné změny z různých hledisek.  

 



 

1) Velikost kateder:  

Srovnání kateder podle úvazků 

Katedra součet úvazků počet osob 

1. KMD - Katedra matematiky a didaktiky matematiky 1530 17 

2. KAP - Katedra aplikované matematiky 1520 17 

3. KPP - Katedra pedagogiky a psychologie 1480 16 

4. KCH - Katedra chemie 1380 18 

5. KTV - Katedra tělesné výchovy a sportu 1345 16 

6. KAJ - Katedra anglického jazyka 1300 14 

7. KCL - Katedra českého jazyka a literatury 1300 18 

8. KPV - Katedra primárního vzdělávání 1290 15 

9. KSS – Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky 1260 16 

10. KFL - Katedra filozofie 1175 13 

11. KFY - Katedra fyziky 1008 12 

12. KGE - Katedra geografie 850 9 

13. KHI - Katedra historie 842 12 

14. KNJ - Katedra německého jazyka 530 6 

15. KRO - Katedra románských jazyků 425 5 

 

Srovnání kateder podle osob:  

Katedra 
součet 
úvazků počet osob 

1.-2. KCH - Katedra chemie 1380 18 

1.-2. KCL - Katedra českého jazyka a literatury 1300 18 

3.-4. KMD - Katedra matematiky a didaktiky matematiky 1530 17 

3.-4. KAP - Katedra aplikované matematiky 1520 17 

5.-7. KPP - Katedra pedagogiky a psychologie 1480 16 

5.-7. KTV - Katedra tělesné výchovy a sportu 1345 16 

5.-7. KSS – Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky 1260 16 

8. KPV - Katedra prim. Vzdělávání 1290 15 

9. KAJ - Katedra anglického jazyka 1300 14 

10. KFL - Katedra filozofie 1175 13 

11.-12. KFY - Katedra fyziky 1008 12 

11.-12. KHI - Katedra historie 842 12 

13. KGE - Katedra geografie 850 9 

14. KNJ - Katedra německého jazyka 530 6 

15. KRO - Katedra románských jazyků 425 5 

 

Z pohledu velikosti kateder činí prostřední hodnotu (medián) součet úvazků 1290, respektive 15 osob.  

Pokud uvažujeme rozpětí ± 3 osoby (3 úvazky),  tak se výrazně vymykají především KNJ a KRO.  Dále 

k menším katedrám patří KHI a KGE. KHI má v plánu navýšit úvazky (Rychlík, Habánová) a má řadu 



pracovníku na DPP zajišťující výuku.  KGE jedná o navýšení cca jednoho úvazku, má také několik 

zaměstnanců na DPP a především na KAP jsou 3 geografové, kteří se podílí na zajištění geografických 

předmětů. Pokud by byli součástí KGE, patřila by katedra mezi standardně velké.    

Pokud by fakulta měla zájem mít katedry srovnatelné vzhledem k počtu členů, pak by nebylo vhodné 

žádné katedry slučovat  -  tj. vytvořit jednu katedru matematiky, katedru přírodních věd či katedru 

cizích jazyků apod. Na druhé straně by nebylo vhodné ani vytvářet nové katedry vyčleněním ze 

stávajících – např. katedru didaktiky informatiky, katedru biologie.  Z hlediska velikosti kateder by 

dávalo smysl pouze sloučení katedry románských jazyků a katedry německého jazyka.   

 

2) Provázanost kateder se studijními programy 

studijní program katedra  

BSP Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání KAJ 

BSP Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání KCL 

BSP Dějepis se zaměřením na vzdělávání KHI 

BSP Fyzika se zaměřením na vzdělávání KFY 

BSP Chemie se zaměřením na vzdělávání KCH 

BSP Informatika se zaměřením na vzdělávání KAP 

BSP Matematika se zaměřením na vzdělávání KMD 

BSP Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání KNJ 

BSP Přírodopis se zaměřením na vzdělávání KCH 

BSP Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání KSS 

BSP Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání KRO 

BSP Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání KTV 

BSP Základy společenských věd se zaměřením na 
vzdělávání 

KFL 

BSP Zeměpis se zaměřením na vzdělávání KGE 

BSP Učitelství pro mateřské školy KPV 

BSP Speciální pedagogika KSS 

BSP-P Sociální práce KSS 

BSP Česká filologie pro praxi KCL 

BSP Matematika KMD 

BSP Historická a muzeologická studia KHI 

BSP Aplikovaná geografie KGE 

BSP Komunitní a příhraniční studia KFL 

BSP Bioinženýrství KCH 

BSP Aplikovaná fyzika KFY 

BSP Pedagogická studia KPP 

BSP-P Sport se zaměřením na zdravý životní styl KTV 

MSP Učitelství pro 1. stupeň základních škol KPV 

NMSP Učitelství pro 2. stupeň základních škol KPP 

NMSP Učitelství pro střední školy a 2. stupeň ZŠ KPP 



NMSP Aplikovaná geografie KGE 

NMSP Vychovatelství KPP 

NMSP Aplikovaná matematika KAP 

NMSP Historie KHI 

NMSP Bioinženýrství KCH 

NMSP Bioengineering KCH 

NMSP Aplikovaná fyzika KFY 

DSP Aplikovaná matematika KAP 

DSP Fyzikální inženýrství KFY 

 

Výše uvedená tabulka udává soupis nově akreditovaných programu, u červeně označených studijních 

programů probíhá ještě akreditační řízení; zeleně označené studijní programy  jsou teprve ve stádiu 

úvah či příprav.  

Zažlucené řádky označují  jistý „nesoulad“ mezi názvem katedry a dotyčným studijním programem. 

Některé tyto nesoulady jsou dány pouze názvem katedry nikoliv jejím zaměřením. Řešením by mohlo 

být přejmenování kateder: 

 katedra filozofe na katedru společenských věd vzhledem k programu  Základy společenských 

věd se zaměřením na vzdělávání   

 katedra románských jazyků na katedru španělského jazyka vzhledem k programu Španělský 

jazyk se zaměřením na vzdělávání  

 katedra sociálních studií a speciální pedagogiky na katedru speciální pedagogiky a sociální 

práce vzhledem k programům Speciální pedagogika a Sociální práce 

 katedra primárního vzdělávání  na katedru preprimárního a primárního vzdělávání vzhledem 

k programům Učitelství pro mateřské školy a Učitelství pro 1. stupeň základních škol 

   

Složitější je to s programy Informatika se zaměřením na vzdělávání, Přírodopis se zaměřením na 

vzdělávání, Bioinženýrství a možná i Komunitní a příhraniční studia, kdy změna názvu katedry ve směru 

programu nemůže být tak přímočará.  Řešením by mohlo být  zřízení katedry biologie  a katedry 

(didaktiky) informatiky.  

 
3) Pohled vedoucích kateder 

Vedoucí kateder nechtějí žádné změny a některé diskutované záměry, které by se nabízely 

k předchozím hlediskům. Dotčení vedoucí je odmítají jako nepotřebné a nedostatečně podložené. 

Výjimkou je vedoucí katedry filozofie, který  se k změně svého názvu aktivně hlásí.   

 

4) Hledisko servisní výuky 

Z pohledu zajištění výuky na ostatních fakultách činí jistý problém existence dvou kateder matematiky. 

Pro ostatní fakulty není často čitelné, jaká katedra má daný matematický předmět zajišťovat, a proč 

jsou vlastně dvě katedry matematiky, které se z jejich pohledu svým zaměřením příliš neliší.  V případě 

nových akreditací, když se mění i struktura předmětů, to vyvolává to problémy i přímo na 



matematických katedrách, je totiž nutné přehodnotit zajištění servisní výuky, aby byla zachována jistá 

rovnováha mezi katedrami.   

5) Reflexe proběhlých akreditací 

Z posudků a zpráv  proběhlých akreditací vyplývá, že je rozumné klást  důraz na provázání katedry se 

studijním programem. V posudku komise pro akreditaci navazujícího programu Učitelství  pro 2. st. ZŠ 

zaznělo, že  komise postrádá ve struktuře pracovišť fakulty katedru společenský věd, katedru biologie 

a katedru informatiky.   

6) Finanční hledisko 

V loňském roce byl aktualizován univerzitní mzdový předpis, který mimo jiné výrazně zvýšil 

příplatky za vedení kateder - minimální částka, kterou je nutné přiznat je 7 tis. Kč.  Může být proto 

otázkou, zda je účelné mít malé katedry.  

 

Závěr  -  možné návrhy 

V předchozích odstavcích byly zmíněné některé možné změny.  Myslím, že je pro fakultu vhodné klást 

důraz na provázání programů a kateder. Z toho důvodu se nedomnívám, že by bylo vhodné zřizovat 

větší pracoviště typu katedra přírodních věd či katedra cizích jazyků. U jazykových kateder bych pouze 

zvážil, jestli by nebylo vhodné změnit název katedry románských jazyků na katedru španělského jazyka.    

V souladu s provázaností je jistě vhodné uvažovat o katedře biologie a katedře (didaktiky) informatiky. 

Se zřízením katedry biologie je možné v nějakém relativně blízkém časovém horizontu reálně uvažovat. 

Domnívám se, že až  bude probíhat výuka přírodopisu ve více ročnících, a bude potřeba více vyučujících, 

navíc pokud se podaří i akreditovat „bioinženýrské“ programy, bude vznik takového pracoviště více 

méně přirozený.  V současné situaci se domnívám, že vyhovující je  oddělení v rámci katedry chemie.  

Složitější je zřízení katedry informatiky,  neboť odborná část informatického studia je zajišťována 

z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.  Domnívám se, že je v zájmu fakulty držet 

dohody o zajišťování  výuky danými pracovišti a nezřizovat tak specializovanou katedru. I úvazkově by 

tato katedra byla patrně nejmenší na fakultě.  Preferuji, aby skupina didaktiky informatiky zůstala 

v nějaké formě začleněna do matematické  katedry, ale na druhé straně se domnívám, že by bylo 

vhodné  zřídit v jejím rámci oddělení s jistými pravomocemi.  

Jako složitý problém k řešení vidím situaci s katedrami matematiky. Vzhledem k výše diskutovaným  

hlediskům (provázanost výuky, servisní výuka) se zdá být nejvhodnějším řešením spojení kateder. 

Současné katedry patří ale k největším na fakultě a spojením by se vytvořilo vzhledem k ostatním  

výrazně vetší pracoviště, což sebou nese i některé odlišnosti a potřeby (řízení, rozvrh, Stag apod.).   

Alternativní variantou (ale také z některých hledisek problematickou) by mohlo být zachování dvou 

matematických pracovišť ale jasněji profilovaných (např. katedra matematiky a katedra statistiky a 

informatiky; ponechat stávající názvy ale „přemístit“ jejich členy podle jejich skutečného odborného 

zaměření a výuky - didaktika informatiky by pak mohla fungovat ve spojení s didaktikou matematiky).      

Rád bych s akademickým senátem především diskutoval o  těchto dvou alternativách  u matematických 

kateder, o jejich výhodách a slabinách. 

 

                                                                             Jan Picek, děkan 


