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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 21. ŘÍJNA 2015 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D. 

ThLic. Denisa Červenková, Th.D. 

PhDr. Jaroslav Mrňa 

PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D. 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 

PhDr. Milan Pech, Ph.D. 

David Vopřada, Dr. 

 

Omluvení členové senátu  
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D 

Bc. Kateřina Volfová 

 

Hosté 

Mgr. Jana Benešová – tajemnice 

ThLic. Prokop Brož, Th.D. – děkan 

doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. – proděkan pro studium 

Pavla Glombová – zapisovatelka  

Mgr. Eva Loubová – asistentka děkana 

Bc. Klára Nechvílová 

Jiří Černý 

Zuzana Černá 

Martin Klogher 

Miloš Szabo 

František Kamenický 

doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. – proděkan pro rozvoj 

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. – proděkanka pro zahraniční vztahy 

 

ZÁPIS 

1. ZAHÁJENÍ, URČENÍ SKRUTÁTORA 

Zasedání v 15.10 hod. zahájil předseda prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. a přivítal 

všechny přítomné členy senátu a hosty. 

Jako skrutátor byl navržen a tichým souhlasem schválen PhDr. Jaroslav Mrňa. 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

Navrhovaný program:  
1) Zahájení, určení skrutátora 

2) Schválení programu zasedání AS KTF UK 

3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 9. září 2015 

4) Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy) 

5) Vyjádření k návrhu akreditace doktorského studijního programu teologie, obor katolická 

teologie 

6) Dlouhodobý záměr Katolické teologické fakulty 2016–2020 

7) Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v 

roce 2014 



2/7 

 

8) Různé 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 

 

3. KONTROLA A SCHVÁLENÍ ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 9. ZÁŘÍ 2015 

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 9. září 2015 byl rozeslán a k jeho znění nebyly 

vzneseny žádné připomínky. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 9. září 

2015. 

 

4. DĚKAN, KOLEGIUM DĚKANA (INFORMACE, DOTAZY) 

4a) DĚKAN 

Děkan ThLic. Prokop Brož, Th.D., uvedl: 

Akademický rok byl zahájen mší svatou Veni Sancte a imatrikulací studentů prvních ročníků. 

Děkan poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě těchto akcí. 

Začátek akademického roku provázel příběh ThLic. Mgr. Jaroslava Lormana, Th.D. 

U příležitosti Prague Pride se veřejně přihlásil ke své homosexuální orientaci. Děkan se 

s dr. Lormanem dohodli, že nebude nadále vyučovat, ale zůstane vědeckým pracovníkem 

fakulty. Následovala schůzka s kardinálem Dukou. Ten posléze dne 22. 9. 2015 na děkanovu 

žádost odebral dr. Lormanovi kanonickou misi. Děkan obdržel ústní i písemné interpelace 

studentů kombinovaného studia. Proto navrhl, aby se otázka otevřela veřejně na zasedání 

senátu, a všichni tak dostali příležitost se s celou kauzou seznámit. 

Prof. Novotný se zeptal, čím se bude dr. Lorman jako vědecký pracovník zabývat. Děkan 

odpověděl, že se bude angažovat v programu UNCE (Transcendence a její interpretace v 

teologii a umění). 

Doc. Ryšková připomněla, že dr. Lorman bude i nadále organizovat výuku vězňů ve věznici 

v Ruzyni. 

Jiří Černý se zeptal, za jakých okolností by mohl dr. Lorman znovu na fakultě vyučovat a zda 

mohou studenti zasáhnout do situace. Děkan odpověděl, že případné budoucí působení 

dr. Lormana by bylo opět věcí oboustranné dohody: pokud by dr. Lorman projevil o výuku 

zájem, děkan by musel uvážit, zda je to v zájmu fakulty. 

Prof. Novotný připomněl, že odebrání kanonické mise se řídí kanonickým právem. 

Minulý týden probíhal přípravný program Národního eucharistického kongresu, který vyústil 

do hlavního programu v sobotu 17. 10. Někteří pedagogové se aktivně zapojili do kongresu 

svými příspěvky. Vystoupili Benedikt Mohelník, Jaroslav Brož, Radek Tichý a Prokop Brož. 

4b) Proděkani 

Proděkanka doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D., upozornila, že není přihlášený dostatek 

studentů na Erasmus a čas pro uzavření programu se krátí. Stále zůstávají volná místa pro tři 

až čtyři studenty, kteří by mohli vycestovat na pět měsíců. Pokud se tento rok kapacita 

nenaplní, budou se vracet peníze a příští rok fakulta dostane méně prostředků na vycestování 

studentů. 

Proděkan doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., uvedl, že všichni proděkani pro studium byli 

pozváni na schůzku na rektorátu. Rektor referoval o novém přístupu vymáhání poplatků. 

Problém je potřeba řešit efektivněji, razantněji. Na Facebooku se zvedla vlna emoci týkající se 
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exekucí dlužníků. K tomu rektor podotýká, že to, co dlužní studenti zaplatí na poplatcích, se 

vrací zpátky spořádaným studentům formou stipendií. 

Probíhají celouniverzitní práce na SISu – rektorát v kontaktu s IT pracovníky univerzity 

usilují o zlepšení studijního informačního systému. Ten není vždy v souladu s předpisy 

univerzity, a proto je potřeba na tvorbu systému dohlížet a nadále ho zlepšovat, aby 

nedocházelo k chybám. Jedná se především o zápis předmětů studentů jiných fakult. Na KTF 

UK podobný problém nebyl zaznamenán. Veškeré změny vedou k lepší a jednodušší 

komunikaci studijního oddělení a IT pracoviště. 

Proděkan doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D., uvedl, že první verzi Dlouhodobého záměru 

fakulty 2016–2020 vypracoval podle předpisů univerzity. 

V létě byl zpracováván projekt meziuniverzitní spolupráce, do něhož se zapojila KTF UK, 

CMTF UP a TF JU. Olomouc nakonec upřednostnila jiné tři projekty. KTF UK pokračuje ve 

spolupráci jen s fakultou v Českých Budějovicích. 

Prof. Novotný otevřel rozpravu. 

Doc. Bartoň se zeptal doc. Brože, zda se otázka exekucí týká i studentů KTF UK. Doc. Brož 

odpověděl, že nemá informace o tom, že by se tento problém týkal i studentů KTF UK. 

Upozornil, že exekuce je standardní postup, který není vždy jen špatný. Univerzita vítá 

jakékoli snahy o splacení dluhů, pokud někdo přijde a požádá o splátkový kalendář, vždy se 

mu vyhoví. 

Prof. Novotný se zeptal na to, jakým způsobem funguje na KTF UK správa institucionálních 

plánů, které zahrnují oblasti vědy a výzkumu, mezinárodní spolupráce a doktorského studia. 

Doc. Sládek odpověděl, že část prostředků je každé léto ponechána volné soutěži 

prostřednictvím dílčích projektů. Další část je v přímé gesci kolegia děkana. 

AS KTF UK vzal vystoupení děkana a proděkanů na vědomí tichým souhlasem. 

 

5. VYJÁDŘENÍ K NÁVRHU AKREDITACE DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU 

TEOLOGIE, OBOR KATOLICKÁ TEOLOGIE 

Prof. Novotný uvedl: 

Děkan předložil senátu návrh akreditace doktorského studijního programu teologie, obor 

katolická teologie. Prof. Novotný, zpracovatel návrhu, spis představil. Stávající akreditace 

vyprší v červenci roku 2016. Děkan rozhodl, že bude předložena žádost o a) akreditaci se 

standardní studijní dobou 4 roky, b) akreditaci programu v cizím jazyce – v italštině, 

c) reakreditaci stávajícího programu na dobu potřebnou pro dostudování již přijatých 

studentů. Po dopracování návrhu byla akreditace ještě konzultována s oddělením akreditací 

rektorátu UK a jeho připomínky byly vzaty v potaz. 

Vzhledem k úzké souvislosti (re)akreditace doktorského studia s reakreditací studia 

magisterského prof. Novotný senátu na okraj svého vystoupení sdělil, že reakreditace 

magisterského oboru katolická teologie, které se senát věnoval 9. 9. 2015, byla následně 

schválena vědeckou radou KTF UK. 

Prof. Novotný otevřel rozpravu, do které se však nikdo nezapojil. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK AS vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditace 

doktorského studijního programu teologie, obor katolická teologie. 

Děkan poděkoval prof. Novotnému za zpracování spisu. 
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6. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR KATOLICKÉ TEOLOGICKÉ FAKULTY 2016–2020 

Prof. Novotný připomněl, že senátu byla předložena první verze Dlouhodobého záměru 

Katolické teologické fakulty pro roky 2016–2020, a požádal proděkana pro rozvoj, 

doc. Sládka, aby materiál představil. Ten uvedl: 

Podklad dlouhodobého záměru fakulty tvoří dlouhodobý záměr univerzity. Ten byl upraven 

tak, že z něho byly vybrány ty prvky, které fakulta pro sebe považuje za zvláště důležité. Do 

takto vzniklého materiálu byly také zapracovány podněty akademických pracovníků 

a zaměstnanců děkanátu. Záměr obsahuje dílčí cíle, nástroje a indikátory. Dokument je třeba 

do konce kalendářního roku předložit k vyjádření vědecké radě KTF UK a ke schválení 

akademickému senátu KTF UK. Do konce ledna 2016 musí být fakultní záměr odevzdán na 

rektorát. Každý rok pak bude probíhat jeho aktualizace. 

Děkan dr. Brož uvedl, že považuje za základní tři body: internacionalizace (a s tím spojený 

rozvoj knihovny a lokalizace fakulty), doktorandské studium a integrita a autentičnost 

pedagogické činnosti. Dlouhodobý záměr má prozatím povahu pracovní verze a je určen 

k připomínkování – tak, aby se mu mohla vědecká rada věnovat na zasedání dne 10. listopadu 

2015. Na dotaz prof. Novotného upřesnil, že text, ve kterém už budou zapracované 

připomínky, by měla vědecká rada obdržet týden před svým zasedáním. Na jeho přípravu je 

tedy asi 10 dní. Je myslitelné, že by se na krátkou schůzku sešla pracovní skupina složená 

ze členů kolegia i akademického senátu. 

Tento požadavek se stal předmětem diskuse, do níž se zapojili prof. Novotný, dr. Pech, 

dr. Vopřada, děkan Brož a doc. Ryšková. 

Prof. Novotný opakovaně zdůraznil, že akademický senát má garantovat, že dlouhodobý 

záměr, jehož vznik je především v gesci děkana, bude zpracován tak důkladně a pečlivě, že 

skutečně vyjádří to, jak se chce akademická obec v letech 2016–2020 rozvíjet. Proto je třeba 

každý dílčí cíl, nástroj i indikátor patřičně uvážit a prodiskutovat. K tomu by byla vhodným 

prostředkem například pracovní skupina, o které se děkan zmínil. Vzhledem k pracovní 

vytíženosti předsednictva senátu však není myslitelné, aby schůzka proběhla do počátku 

listopadu. 

Děkan a členové kolegia poukazovali na to, že senátorům text není neznámý, neboť ho 

obdrželi asi týden před zasedáním a navíc se podíleli na formulaci připomínek, z nichž byl 

sestaven. Kolegium již text diskutovalo. Je tedy na senátu, aby vyjádřil, jak chce dále 

postupovat. Děkan žádal, aby nikdo netvrdil, že snad text není strukturovaný a srozumitelný. 

Jsou v něm zaznamenány plány a výhledy, které se mohou, ale také nemusí splnit. Dr. Pech 

upozornil, že je třeba v debatě projít všechny cíle a zjistit, zda jsou nosné a reálné. 

Dr. Vopřada zdůraznil, že senátoři od jara 2015 opakují, že nechtějí být pouze postaveni před 

hotovou věc a že chtějí přispět již k samotnému vzniku dokumentu; to také aktivně činí. 

Neplatí ale, že by byl vznik dokumentu primárně věcí senátu. Tato role náleží děkanovi 

a kolegiu. 

Děkan oznámil, že pokud nebudou k předložené verzi žádné připomínky, bude to verze 

konečná. Prof. Novotný to odmítl s tím, že text není ani po formální stránce hotov, natož aby 

byl řádně diskutován. Navrhl, aby byla první verze dlouhodobého záměru dopracována tak, 

aby mohla být předložena k diskusi vědecké radě; takto vznikne druhá verze, která bude 

předložena senátu k další diskusi, případně k dalším připomínkám. Ve druhé polovině 

listopadu by se pak mohla konat schůzka pracovní skupiny. Děkan a členové kolegia žádali 

senáty, aby připomínky, které již nyní k dlouhodobému záměru mají, zaslali obratem 

proděkanovi pro rozvoj. 
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Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK bere na vědomí pracovní verzi budoucího Dlouhodobého 

záměru Katolické teologické fakulty 2016–2020. 

 

7. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE – KATOLICKÉ 

TEOLOGICKÉ FAKULTY V ROCE 2014 

Senátu byla předložena první verze Výroční zprávy o činnosti KTF UK v roce 2014, a prof. 

Novotný požádal Mgr. Evu Loubovou, aby zprávu představila. 

Mgr. Loubová uvedla, že v ideálním případě by měly existovat zprávy tři – první pro 

ministerstvo školství, druhá pro sponzory a třetí pro fakultu. Výroční zpráva je zpracována 

jako kronika. Údaje v ní zaznamenané jsou za kalendářní rok, přičemž ovšem sběr dat 

neproběhl u všech položek ke stejnému datu. Na zprávě se podílelo mnoho pracovníků fakulty 

– oddělení děkanátu, vedoucí knihovny, vedoucí kateder, akademičtí pracovníci. 

Prof. Novotný otevřel rozpravu. 

Dr. Vopřada upozornil, že v poslední části „bibliografie fakulty“ jsou některé tituly špatně 

zařazené, a požadoval opravu. Mgr. Loubová poukázala na to, že pokud by byly tituly 

zapsány v plném citačním úzu, kapitola by se neúměrně zvětšila. 

Prof. Novotný vyjádřil názor, že užití tabulky rozkládá bibliografické údaje na stejný nebo i 

větší počet řádků, než je ten, který by byl nutný v případě, že by se údaje vypsaly všechny, ale 

jeden vedle druhého, jak je obvyklé. Požádal tedy, aby byly bibliografické údaje doplněny 

a dokument tak získal větší výpovědní hodnotu. Zpracováním by mohl být pověřen některý 

z doktorandů. Dr. Vopřada návrh podpořil. 

Následná diskuse upřesnila, že do výroční zprávy by měly být zahrnuty údaje o těch 

publikacích, které pedagog vykázal za fakultu v OBD. 

Doc. Bartoň poukázal na to, že v kapitole o zahraničních kontaktech chybí zmínka o 

badatelských pobytech akademických pracovníků, které by však neměly být opomíjeny. 

Děkan souhlasil. 

Dr. Oulíková upozornila, že u projektů uvedených ve zprávě není jasné, zda už skončily. 

V textu je vždy zmíněn pouze začátek projektu. 

Prof. Novotný poděkoval Mgr. Loubové za její práci, požádal ještě jednou o zohlednění 

připomínek senátu a opětovné předložení výroční zprávy na dalším zasedání AS KTF UK. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK projednal Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy v 

Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2014. 

 

8. RŮZNÉ 

Prof. Novotný sdělil, že na konci měsíce končí své působení ve funkci kancléře univerzity 

RNDr. Tomáš Jelínek, který se významně zasloužil o KTF UK. Bylo by vhodné, aby mu senát 

vyjádřil formou usnesení vděk za jeho pomoc. Dr. Bartoň toto stanovisko podpořil. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
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Schválené usnesení: „AS KTF UK děkuje RNDr. Tomáši Jelínkovi za pomoc, kterou poskytl 

Katolické teologické fakultě v době svého působení ve vedení univerzity, zvláště v krizovém 

období r. 2002–2003.“ 

 

Dr. Hamsíková se vrátila k diskusi o dr. Lormanovi, vyjádřila mu lidskou blízkost 

a poznamenala, že lituje, že tento kolega již na fakultě neučí. František Kamenický uvedl, že 

ve vystoupení děkana k této věci zaznamenal pouze konstatování souslednosti událostí, nikoli 

však pojmenování důvodu, pro nějž by dr. Lorman neměl dále vyučovat. Děkan a tajemnice 

zdůraznili, že dr. Lorman přestal na fakultě působit jako pedagog po oboustranné dohodě. 

Jedná se o pracovněprávní záležitosti, o nichž obecně není zvykem hovořit veřejně. Nebylo 

také uveřejněno nic, co by dr. Lorman neodsouhlasil. Dr. Červenková ocenila zájem studentů 

o tuto věc a způsob, jakým vedení fakulty dalo prostor věc probrat. 

Tajemnice informovala, že rektor UK, prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., podepsal 

memorandum o spolupráci mezi vysokými školami a dalšími institucemi sídlícími 

v dejvickém kampusu. Cílem spolupráce je zlepšit prostředí kampusu a vytvořit příjemnější 

atmosféru pro studenty. Podporu přislíbila i městská část Praha 6. 

UKONČENÍ 

Prof. Novotný ukončil zasedání v 17.05 hod. a poděkoval všem přítomným za účast.  

 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

předseda AS KTF UK 

 

Za správnost: 

Pavla Glombová, zapisovatelka 
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Usnesení přijatá na zasedání AS KTF UK dne 21. října 2015 

 

1. AS KTF UK schválil program zasedání. 

 

2. AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 9. září 2015. 

 

3. AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu akreditace doktorského studijního 

programu teologie, obor katolická teologie. 

 

4. AS KTF UK bere na vědomí pracovní verzi budoucího Dlouhodobého záměru Katolické 

teologické fakulty 2016–2020. 

 

5. AS KTF UK projednal Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické 

teologické fakulty v roce 2014.  

 

6. AS KTF UK děkuje RNDr. Tomáši Jelínkovi za pomoc, kterou poskytl Katolické 

teologické fakultě v době svého působení ve vedení univerzity, zvláště v krizovém 

období r. 2002–2003. 
 

 

 

 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

předseda AS KTF UK 

Za správnost: 

Pavla Glombová, zapisovatelka 

 

 


