
 

Změny v Organizačním rádu MFF UK – průvodní dopis (komentář pro 

potřeby AS UK) 

 

Vedení MFF UK se během podzimu 2014 zabývalo na celkem třech zasedáních kolegia děkana 
změnami Organizačního řádu MFF UK (dále jen OŘ). Cílem nebylo OŘ zcela přebudovat, či 
podstatněji měnit stávající organizační strukturu MFF, ale provést v OŘ nutné změny, 
odpovídající aktuální situaci. Návrh nového znění připravil po diskusích a z pověření děkana 
MFF UK proděkan pro matematickou sekci doc. RNDr. M. Rokyta, CSc. Navrhované změny lze 
rozčlenit do čtyř skupin: 

1. Změna Kabinetu jazykové přípravy na Katedru jazykové přípravy – viz čl. 6 odst. 2. 
Vedení MFF UK jednak cítilo potřebu do organizace fakulty promítnout skutečnost, že 
pracoviště zajišťující jazykovou přípravu (doposud kabinet) je svým charakterem 
podobné pracovišti, které dbá o tělesnou výchovu (katedra) - obě jsou to pracoviště 
pedagogická, dokonce činnost KJP ještě úžeji souvisí s odbornou výukou matematiky, 
fyziky či informatiky než je tomu u KTV. Dalším argumentem bylo obecné 
nastavení počtu funkčních období vedoucího (pro katedry jsou to maximálně dvě 
čtyřletá po sobě následující období, u kabinetu není na MFF počet období omezen).  

2. Přizpůsobení stávající legislativě, např. úprava vztahu proděkana sekce k oborové 
radě doktorských programů – viz čl. 2 odst 3 a čl. 5, odst. 1b). Některé dřívejší činnosti 
proděkana sekce přebírají nyní garanti doktorských programů.  

3. Drobné formulační úpravy a aktualizace (uvedené ve Znění se změnami vesměs bez 
komentáře).  

4. Změny, související s přesnějším popisem činnosti a struktury pracovišť, zejména 
pracovišť stojících mimo sekce, úpravy v délce a počtu funkčních období 
vedoucích pracovišť, atd..  Zde došlo k nejrozsáhlejším změnám (co se týká množství 
textu), proto se jimi budeme zabývat podrobněji. 

Podrobnější komentář k bodu 4 výše.  Původní koncepce OŘ velmi podrobně popisovala 
strukturu pracovišť, která jsou součástí sekcí a ne zcela důsledně se zabývala pracovišti, která 
stojí mimo sekce.1 Současně platné znění OŘ je tak rozčleněno na dvě části: „Část I – Sekce“, 
součástí které je poměrně podrobný „čl. 3 Pracoviště“, a „Část II – Další součásti“, kde již takto 
podrobný popis struktury pracovišť není. Jedním z cílů revize OŘ bylo upravit tento řád, aby i 
vlastnosti mimosekčních pracovišť byly popsány v čl. 3. V důsledku toho bylo zrušeno členění 
OŘ na dvě výše popsané části, a čl. 3 (Pracoviště) byl přeformulován tak, aby se jeho ustanovení 
týkala všech pracovišť MFF UK. V mnoha případech se proto také k obratu „po projednání se 
sekčním proděkanem“ přidává text „(nebo členem vedení fakulty, pověřeným děkanem, jde-li o 
pracoviště, které není součástí některé ze sekcí fakulty)“. 

Cílem bylo dojít ke stavu, který si vedení MFF rozvážilo předem, a který je zachycen v tabulce na 
následující straně.  
 
Konkrétně se vedení MFF UK shodlo na následujícím: 

a) Vedoucí ústavu je zvykově nazýván ředitelem, což nebylo v OŘ formálně zakotveno. Nyní 
je to zachyceno v navrhované změně čl. 3, odst 2. 

                                         
1 Podle Statutu MFF UK, http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut.htm jsou pracovišti 
fakulty kromě pracovišť sekcí i další součásti fakulty (čl. 5, odst. 2 Statutu), kterými podle čl. 4 odst. 3 
téhož Statutu jsou a) účelová zařízení, b) děkanát a c) jiná pracoviště. 

http://www.mff.cuni.cz/fakulta/predpisy/statut/statut.htm


b) Vedoucím katedry nebo ústavu, jsou-li součástí sekce, může být pouze habilitovaný 
pracovník, nikoli tedy (jako doposud) i vědecký pracovník bez habilitace – čl. 3, odst. 3. 

c) Funkční období vedoucích všech pracovišť by mělo být nejvýše čtyřleté, s výjimkou 
vedoucího knihovny, účelových zařízení a děkanátu, přičemž počet po sobě 
bezprostředně následujících funkčních období vedoucího katedry nebo ústavu by neměl 
být „zpravidla nejvýše dvě“, ale „striktně nejvýše dvě“ – viz čl. 3 odst. 5. 

d) S výjimkou účelových zařízení by bylo vhodné, aby každý vedoucí měl svého zástupce - 
viz čl. 3, odst. 8. 
 

Situace po provedení těchto úprav je zachycena v následující tabulce. Žlutě jsou v ní vyznačeny 
ty údaje, které předchozí (tj. současně platná) verze OŘ podrobněji nepopisovala. 

 

 
Pracoviště v čele stojí 

ved. musí 
být 

habilitovaný 

ved. musí být 
projednán 

na VR 

funkční 
obd. 

ved. má 
zástupce 

vedoucího 

Pracoviště 
sekcí  

Katedra vedoucí ANO ANO 
max.  

2  x  4 r. 
ANO 

Ústav 
vedoucí 

(ředitel) 
ANO ANO 

max.  
2  x  4 r. 

ANO 

Kabinet vedoucí NE NE 
4 r., 

opakovaně 
ANO 

Jiné servisní vedoucí NE NE 
4 r., 

opakovaně 
ANO 

Jiná 
pracoviště 

Knihovna vedoucí NE NE 
urč. i 

neurč. 
ANO 

Katedra 
jazykové 
přípravy 

vedoucí NE NE 
max.  

2  x  4 r. 
ANO 

Katedra 
tělesné 

výchovy 
vedoucí NE NE 

max.  
2  x  4 r. 

ANO 

Účelová 
zařízení 

Reprografické 
středisko 

vedoucí NE NE 
urč. i 

neurč. 
NE 

Profesní dům vedoucí NE NE 
urč. i 

neurč. 
NE 

Děkanát Děkanát 
vedoucí (= 
tajemník) 

NE NE 
urč. i 

neurč. 
ANO 

 

 

Zpracoval M. Rokyta, pověřený přípravou nového znění OŘ MFF UK,  

23. 4. 2015 


