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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA  

AKADEMICKÝ SENÁT  

 

 

 

ZÁPIS Z  ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU KTF  UK 

DNE 27. DUBNA 2016 
 

 

PREZENČ NÍ  L I ST I NA  

Přítomní členové senátu 

ThLic. Denisa Červenková, Th.D. – příchod v 15.34 hod. 
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 
Mgr. Jan Martínek  
PhDr. Jaroslav Mrňa – odchod v 17.52 hod. 
Bc. Klára Nechvílová 
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.  
Bc. Kateřina Volfová  
David Vopřada, Dr. – odchod v 17.04 hod. 
 

Nepřítomní členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D. – omluven 
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 
PhDr. Milan Pech, Ph.D. – omluven 
 

Hosté  

Mgr. Jana Benešová – tajemnice fakulty 
ThLic. Prokop Brož, Th.D. – děkan fakulty 
J. Em. Dominik Jaroslav kardinál Duka OP – velký kancléř KTF UK 
Ing. Leo Gallas, Ph.D. – zapisovatel 
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. – vedoucí ÚDKU KTF UK 
Mgr. Eva Loubová – sekretářka děkana 
Ing. Eva Procházková – vedoucí Ekonomického oddělení KTF UK 
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. – proděkanka pro vnější a zahraniční styky 
ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D. 
PhDr. Josef Šimandl, Ph.D. 
Iveta Zemanová 

 

ZÁP IS  Z  JE DNÁNÍ  AKADEM ICKÉHO  SE NÁT U KTF  UK 

 
1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ AS KTF UK, URČENÍ SKRUTÁTORA 

Zasedání AS KTF UK zahájil jeho předseda, prof. Novotný, v 15.03 hod. Zahájení bylo přítomno osm 
senátorů. Jedna senátorka, dr. Červenková, se dostavila v průběhu zasedání. Dva senátoři, doc. Bartoň 
a dr. Pech, byli z jednání předem omluveni.  
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Předseda AS KTF UK přivítal velkého kancléře KTF UK, J. Em. Dominika kard. Duku OP, a požádal jej, aby vedl 
úvodní modlitbu. 

Určení skrutátora 

Předseda AS KTF UK ověřil usnášeníschopnost senátu a navrhl coby skrutátora dr. Mrňu, který nominaci 
přijal a byl schválen tichým souhlasem pléna. 

 

2) SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

Návrh programu řádného zasedání AS KTF UK byl všem interesovaným rozeslán předem. K avizovanému 
návrhu programu byl přidán bod č. 4 – Velký kancléř (informace, dotazy). K tomuto návrhu programu 
nebyly vzneseny žádné připomínky a byl předložen ke schválení v následujícím znění: 

1) Zahájení, určení skrutátora 
2) Schválení programu 
3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 16. března 2016 
4) Velký kancléř (informace, dotazy)  
5) Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy) 
6) Výroční zpráva o hospodaření v roce 2015 
7) Rozpočet na rok 2016  
8) Stravování studentů kombinovaného studia  
9) Studentská pracovní skupina v rámci projektu Kampus Dejvice  
10) Společenský přínos KTF UK k diskursu ohledně genderové teorie  
11) Zavádění elektronických výplatních pásek  
12) Různé  
 
Hlasování o návrhu: PRO 8 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 

 

3) KONTROLA A SCHVÁLENÍ ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 16. BŘEZNA 2016 

Návrh zápisu z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 16. března 2016 byl předem rozeslán všem 
interesovaným. Prof. Novotný přítomné informoval, že obdržel jednu připomínku od děkana dr. P. Brože, 
kterou do návrhu zápisu zapracoval. Aktualizovaná verze zápisu byla rozeslána a nebyly k ní vzneseny žádné 
další připomínky.  

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 16. března 2016 byl v předmětné verzi předložen ke schválení. 
Hlasování o návrhu: PRO 8 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 16. března 2016. 

 

4) VELKÝ KANCLÉŘ (INFORMACE, DOTAZY) 

Kardinál Duka připomněl sedmisté výročí narození Karla IV. a jeho historický, kulturní a společenský význam 
pro Univerzitu Karlovu, církev i celou společnost. Dále vyzdvihl, že Karel IV. promýšlel a realizoval své vize 
se zřejmým důrazem na jejich dlouhodobou společenskou prospěšnost, bez ohledu na okamžitou 
ekonomickou výhodnost, jak tomu jsme svědky v současnosti. V souvislosti se zmíněným výročím Velký 
kancléř připomenul řadu projektů, které se k tomuto výročí váží. Dále nastínil aktuální situaci v katechezi 
školní mládeže, kde by bylo vhodné, aby stoupl podíl vysokoškolsky vzdělaných katechetů.  

Rozpravu s velkým kancléřem fakulty vzal AS KTF UK na vědomí tichým souhlasem. 
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5) DĚKAN, KOLEGIUM DĚKANA (INFORMACE, DOTAZY) 

Dr. P. Brož, děkan KTF UK, přednesl následující body: 

5.1 KTF UK se určitým způsobem zúčastní liturgické oslavy narození Karla IV. v sobotu 14. května 2016, 
která se bude konat v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Děkan poděkoval všem členům 
akademické obce KTF UK, kteří se jakkoli účastní akcí spojených s oslavami výročí narození Karla IV. 

5.2 V harmonogramu akademického roku 2016–17 byla po konzultaci s rektorem Arcibiskupského 
kněžského semináře provedena jedna změna. V souvislosti s oslavou Velikonoc nebude od pondělí 
10. 4. 2017 do úterý 17. 4. 2017 probíhat výuka. Letní semestr by končil dne 2. června 2017. 

5.3 Dne 30. března 2016 obdržel děkan fakulty od rektorátu UK schválení Podmínek přijímacího řízení 
k postgraduálnímu studiu v programu Katolická teologie. Podmínky byly schváleny a RUK je zveřejnil 
v SIS. Sporným bodem však bylo ustanovení týkající se osvědčení o mravní bezúhonnosti. Jeho 
vyžadování se RUK zdálo být v rozporu s VŠ zákonem a trval na tom, že nemůže být součástí 
náležitostí požadovaných k přijímacímu řízení. Děkan se snaží domluvit termín pracovního setkání 
s doc. Králíčkovou, prorektorkou pro studijní záležitosti, k vyjasnění stanovisek obou stran.  

5.4 Dne 24. 5. 2016 se uskuteční zasedání Vědecké rady KTF UK. 

5.5 Programy PRVOUK ke dni 31. 12. 2016 ukončí svou činnost a budou od 1. 1. 2017 nahrazeny 
programy, které ponesou název PROGRES. Děkan oznámil dohodu mezi KTF, ETF a HTF, jež 
se domluvily, že budou usilovat o podání jednoho společného programu, který bude navazovat 
na doposud realizované aktivity. Koordinátorem programu bude prof. Prudký z ETF. Anotace záměru 
je k dispozici u děkana. 

5.6 Na říjen 2016 se připravuje setkání s profesorem KU Leuven Johannem Leemansem v Praze. 

5.7 Te Deum na závěr akademického roku se letos uskuteční v pátek 20. května v kostele sv. Ignáce 
na Karlově náměstí.  

Prof. Novotný otevřel rozpravu. 

Bc. Volfová poukázala na to, že termín pro přihlašování k opravné SZZ předchází termínu řádné SZZ. Děkan 
přislíbil, že tento problém bude proděkan pro studium řešit. 

Mgr. Martínek navrhl, aby se prošetřilo, zda je požadavek osvědčení o mravní bezúhonnosti skutečně 
v rozporu s VŠ zákonem. Děkan citoval ze statutu KTF čl. 16 odst. 1: „Fakulta je otevřená všem, klerikům 
i dalším uchazečům. Uchazeči o studium předkládají písemné svědectví o životě a mravech, je-li tak 
stanoveno ve zveřejněných podmínkách pro přijetí ke studiu.“ Upřesnil, že se zřejmě nejedná o požadavek 
v přímém rozporu se zákonem, spíše o požadavek nad rámec zákona. Děkan bude nastalou situaci řešit 
s prorektorkou pro studium UK, doc. Králíčkovou. Kol. Zemanová poukázala na studenty z řad vězňů, kteří 
by mohli mít se získáním tohoto osvědčení problémy. Prof. Novotný upřesnil, že omezující klauzule „je-li tak 
stanoveno ve zveřejněných podmínkách pro přijetí ke studiu“ byla do statutu zanesena s ohledem na obory, 
u nichž není osvědčení nezbytné, což však neplatí pro teologii, jež je reflexí víry. Prof. Novotný připustil, 
že osvědčení má poněkud nevhodný název, který by se měl časem změnit tak, aby lépe odrážel svou funkci. 
Doc. Ryšková upozornila, že na KTF UK studují i věřící jiných konfesí než je katolická. Mělo by se tedy 
zveřejnit, jak mohou požadované osvědčení tito uchazeči o studium získat. Dr. Vopřada upřesnil, že takové 
případy již v minulosti z pozice fakultního kaplana řešil a zveřejněné podmínky tu možnost zmiňovaly. 
Podotknul ovšem, že jeho název je zavádějící. Dále se zeptal, jestli nehrozí, že bude požadavek tohoto 
osvědčení zrušen i v magisterských a bakalářských teologických programech, kde se jeví opodstatněný. 
Kardinál Duka odkázal na platná ujednání mezi Svatým stolcem a Českou republikou, která je nutno 
dodržovat. Dr. Brož o této záležitosti jednal s rektorem AKS, s tím, že se to týká především seminaristů. Dále 
poukázal na fakt, že požadavek na mravní integritu je uplatňován i u jiných povolání a teologové a budoucí 
kněží tedy nejsou v tomto smyslu výjimkou. Prof. Novotný zdůraznil, že morální a osobnostní integritu 
kandidáta kněžského svěcení musí prověřovat ordináři a vymyká se to kompetencím fakulty. Ta však má 
přezkoumávat podmínky pro přijetí ke studiu. A zde platí, že se od uchazeče očekává určitá praxe 
náboženského života. Doc Ryšková uvedla, že by se přimlouvala za obecnější znění osvědčení, jež by 
umožnilo studium i vězňům. 

V 15.34 hod se k zasedání AS KTF UK připojila dr. Červenková.  
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Prof. Novotný připomněl, že podmínka osvědčení je obsažena ve statutu KTF UK, který byl řádně 
a opakovaně schválen na fakultní i univerzitní úrovni. Je tedy pro KTF UK závazný. Představuje také pracně 
vyjednanou míru implementace kanonického práva do prostředí fakulty. Nesmíme z něj ustupovat. 
Už proto, že by to měl ráz precedentu. Případná změna názvu osvědčení je možná až se změnou celého 
statutu, ke které v souvislosti s novelou zákona o VŠ nepochybně dojde. Prof. Novotný také uvedl, že smysl 
osvědčení lze interpretovat jako požadavek, aby uchazeč o studium teologie doložil, že získal praktickou 
zkušenost s křesťanskou vírou a životem církve, a současně i jako osvědčení kompetentní autority o tom, 
že má uchazeč potřebné nadání – talent víry (viz evangelium). Osvědčení je tedy v podstatě na stejné úrovni 
jako talentové zkoušky, požadavky na praxi apod., které u jiných oborů nikdo nezpochybňuje. Dr. Szabo 
navrhl, aby se do statutu dostalo podrobnější vysvětlení tohoto požadavku, neboť se mu po právní stránce 
jeví jako vágní a dá se vykládat různě. To by mohlo vést k obviněním z porušování lidských práv. Kardinál 
Duka vyjádřil názor, že vnitřní uspořádání studia na KTF UK spadá, mimo jiné, do oblasti náboženské 
svobody, která je státem garantována. 

Doc. Ryšková oznámila, že do programu Erasmus se přihlásilo devět uchazečů, z toho sedm uchazečů splnilo 
všechny požadavky. Cílovými destinacemi jsou Boloňa, Benátky, Vídeň a Drážďany. Žádný z uchazečů není 
z teologických oborů.  

Doc. Ryšková se obrátila s naléhavým apelem na Studentskou komoru AS KTF UK ohledně anglického znění 
anotací jednotlivých předmětů uvedených v SIS, jež mají být přístupné pro potenciální zahraniční studenty. 

Doc. Ryšková rovněž apelovala na SK AS KTF UK ve věci zajištění občerstvení na letošním Te Deum. 

Mgr. Benešová oznámila, že byl vybrán nový vedoucí fakultní knihovny, Mgr. Zdenko Širka, Th.D. Ten sice 
není vystudovaným knihovníkem, ale získal cenné zkušenosti jako vedoucí knihovny Mezinárodního 
baptistického teologického semináře v Praze. Další dva uchazeči o tuto pozici nebyli vybráni. Mgr. Benešová 
rovněž uvedla, že fakulta aktivně jedná s dr. Schürmannovou ohledně nákupu její knihovny.  

Běhu dejvickým kampusem Cross campus se za KTF UK účastnilo jedno družstvo. Bc. Volfová dodala, 
že druhé družstvo se nezúčastnilo z důvodu onemocnění závodníků. 

Mgr. Benešová poukázala na to, že na prezenčních listinách AS KTF UK je uvedena nesprávná varianta 
univerzitního znaku. Dále dodala, že děkanát připravuje jednotný vizuální styl fakultních tiskovin. Dr. Szabo 
zmínil, že při přípravě plakátu narazil na problémy s tím, jak má správně vypadat fakultní tiskovina, 
a požádal o to, aby bylo zaměstnancům předáno patřičné logo s jednoznačnými instrukcemi, jak je používat. 
Mgr. Benešová požádala, aby byly všechny takové případy konzultovány s PR oddělením. Dr. Szabo 
poukázal na to, že konzultaci s proděkanem pro rozvoj doc. Sládkem i s PR oddělením provedl, aniž by mu 
bylo řečeno, že jedná nesprávně. Na to Mgr. Benešová uvedla, že by bylo vhodné se zamyslet nad tím, jak 
PR oddělení plní své úkoly. 

Děkan poděkoval všem, kteří se podíleli na organizování fakultního plesu.  

Rozpravu s děkanem fakulty a členy jeho kolegia vzal AS KTF UK na vědomí tichým souhlasem. 

 

6) VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2015 

Výroční zprávu o hospodaření v roce 2015 představila Ing. Procházková. Mimo jiné uvedla, že: 

6.1 Hospodaření fakulty skončilo formálně ziskem.  

6.2 Na účtech je dostatek finančních prostředků na pokrytí všech závazků.  

6.3 Základní příspěvek na vzdělávací a výzkumnou činnost fakulty se dlouhodobě pohybuje na úrovni 22–
23 mil. Kč. Mzdy akadem. pracovníků za výuku (bez vědecké činnosti) činily přibližně 20 mil. Kč. 

6.4 V roce 2015 obdržela fakulta dary ve výši 19 tis. Kč.  

6.5 Snížily se příjmy do stipendijního fondu v důsledku zrušení poplatků za další studium (to činí propad 
cca 200 tis. Kč.) 

6.6 Ing. Procházková vysvětlila situaci s účtováním dlužných poplatků za studium, které se sice formálně 
objevují ve fakultní bilanci jako příjem, ale pokud nejsou dlužníky zaplaceny, tak je fakulta reálně 
nemá.  
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6.7 V minulosti vymáhal dlužné částky rektorát. V současnosti je tato činnost v gesci jednotlivých fakult. 
Vzhledem k desetileté promlčecí lhůtě aktuálně běží řízení k dlužným částkám z let 2007 a 2008.  

6.8 Nejvyššími nákladovými položkami rozpočtu jsou mzdy, dále nájem a služby spojené s nájmem. 
Osobní náklady (včetně projektových) činily v roce 2015 58 % z celkových nákladů.  

6.9 V roce 2015 KTF UK zakoupila osobní auto. Předchozí auto bylo 17 staré.  

6.10 Fakulta hradí své závazky včas a nemá žádné závazky po datu splatnosti. 

6.11 V roce 2015 proběhly na KTF UK dvě finanční kontroly. Při žádné kontrole nebyly zjištěny problémy. 

Prof. Novotný poděkoval Ing. Procházkové za vypracování zprávy a její prezentaci před akademickým 
senátem. Otevřel diskusi k předkládané zprávě. 

Mgr. Martínek se zeptal, co představuje bod 4.3.g zprávy (čerpání prostředků na dlouhodobý koncepční 
rozvoj ve výši 684 tis. Kč). Ing. Procházková odpověděla, že se jedná o prostředky, které poskytl rektorát 
na dorovnání projektů. 

Prof. Novotný se zeptal, zda má KTF UK jasno v tom, co jsou to parametry kvality a výkonu. Mgr. Benešová 
odpověděla, že jsou v nich zahrnuty i parametry jako např. publikační aktivita zaměstnanců. Dále uvedla, 
že fakulta byla penalizována např. za to, že studenti nedokončují v řádné době své studium na KTF UK. 
Prof. Novotný za souhlasu děkana podotkl, že je třeba zpřesnit, v čem parametry spočívají, a vytknout 
způsob, jak s nimi pracovat, aby se příjmová složka rozpočtu navýšila. Na dotaz Bc. Nechvílové děkan 
potvrdil, že řádným studiem se stále rozumí standardní délka studia plus jeden rok.  

Prof. Novotný poukázal na skutečnost, že dotace na specifický výzkum šest let po sobě získává proděkan 
doc. Zlatohlávek pro oblast uměnovědných oborů, a zeptal se, co by se dalo udělat, aby část těchto 
prostředků směřovala i k teologickým oborům. Děkan uvedl, že se o tyto prostředky vede soutěž. 
Mgr. Benešová doplnila, že se jedná o prostředky určené především na práci se studenty postgraduálních 
oborů. Prof. Novotný požádal, aby byl, jako garant postgraduálního teologického studia, ve vhodnou dobu 
uvědomen o tom, že je možné se o tyto prostředky ucházet. Mgr. Benešová podotkla, že minimální výška 
jednoho projektu činí 500 tis. Kč. 

Prof. Novotný se zeptal, jak vznikají vratky na projektech, které v loňském roce činily bezmála 200 tis. Kč. 
Ing. Procházková uvedla, že vznikají nesplněním části projektu. Právě proto, aby se předešlo nevyčerpání 
finančních prostředků, se tyto musí čerpat průběžně. 

Prof. Novotný se zeptal, co představují ostatní výnosy – finanční prostředky rektorátu, jejichž vyplacení 
zprostředkovává fakulta? Ing. Procházková uvedla, že se jedná o finanční prostředky, které jsou vypláceny 
fakultou za činnost, která byla vykonána pro rektorát. Rektorát potom tyto prostředky fakultě refunduje. 

V 16.17 hod vyhlásil předseda AS KTF UK na návrh Mgr. Martínka přestávku v délce trvání osmi minut. 

Po ukončení přestávky v 16.25 hod. dal předseda AS KTF UK hlasovat o návrhu usnesení. 

Návrh usnesení byl předložen ke schválení. 
Hlasování o návrhu: PRO 9 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Výroční zprávu o hospodaření v roce 2015. 

 

Zasedání opustil Dominik kardinál Duka OP, velký kancléř KTF UK. 
 

7) ROZPOČET NA ROK 2016 

Mgr. Benešová seznámila plénum se strukturou rozpočtu na rok 2016. Rozpočet byl sestaven jako 
vyrovnaný. Výdajová stránka rozpočtu je koncipována tak, aby co nejvěrněji odrážela realitu a nedocházelo 
zbytečně k jejímu překročení.  

Prof. Novotný otevřel rozpravu k rozpočtu KTF UK pro rok 2016. 

Bc. Volfová požádala o objasnění položky určené pro podporu studentských akcí. Mgr. Benešová a Ing. 
Procházková uvedly, že z rozpočtu nelze platit občerstvení a propagační předměty. 

Dr. Vopřada se zeptal na tu část komentáře k rozpočtu, kde se jako cesta ke zlepšení finanční situace nabízí 
kurzy celoživotního vzdělávání. Dále se zeptal, jaké jsou konkrétní představy o získávání prostředků 
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z neveřejných zdrojů. Mgr. Benešová uvedla, že uměnovědná sekce KTF neuskutečňuje žádné programy 
CŽV, což je škoda. Snahu o získávání prostředků z neveřejných zdrojů vyvíjejí prakticky všechny příspěvkové 
instituce a je to vhodná činnost pro PR oddělení.  

Bc. Nechvílová uvedla, že Ing. Molová z PR oddělení je pracovně přetížená. Mgr. Benešová uvedla, 
že problém nespočívá pouze v pracovním přetížení Ing. Molové. Odhlédnuto od konkrétních osob, bylo by 
dobré zamyslet se nad celkovou koncepcí činnosti PR oddělení. To se v současné době z velké části zabývá 
tvorbou různých plakátků. 

Prof. Novotný poukázal na skutečnost, že PR aktivity nabývají stále na významu. A zeptal se, jestli mají PR 
aktivity svou vlastní kolonku v rozpočtu. Mgr. Benešová odpověděla, že financování PR aktivit 
je „rozpuštěno“ do jednotlivých položek rozpočtu. Prof. Novotný požádal děkana, aby byla koncepce 
rozvoje PR vypracována a aby se k ní mohl AS KTF UK vyjádřit ještě v průběhu její přípravy. 

Mgr. Martínek se zeptal, jakým způsobem platí KTF za úklid prostor. Mgr. Benešová uvedla, že KTF 
zaměstnává uklízečku pro úklid kabinetů vyučujících. Další prostory, které využívá fakulta, jako jsou učebny, 
chodby atd. uklízí úklidová firma placená KTF. Arcibiskupství pražské účtuje fakultě úklid společných 
prostor, jako jsou např. chodníky kolem budovy, chodby, schodiště atd. KTF v tomto případě platí 
poměrnou část nákladů na základě podílu pronajaté plochy budovy. Tyto náklady pro fakultu znamenají 
výdaj cca 200 tis. Kč ročně.  

Mgr. Benešová sdělila, že skutečnost, že fakulta sídlí v pronajatých prostorách, silně omezuje fakultu 
v investicích, které v pronajatých prostorách musí financovat z vlastních prostředků a nemůže na ně čerpat 
žádné dotace.  

Kol. Zemanová se zeptala, jestli existuje koncepce ohledně přispěvatelů z neveřejné sféry. Mgr. Benešová 
odpověděla, že koncepce zatím není. Prof. Novotný uvedl, že Nadační fond Arnošta z Pardubic získal určité 
prostředky, které investoval do časopisu Doxa.  

Prof. Novotný se zeptal na náklady na služby spojené s vydáváním publikací ve výši 3 675 tis. Kč. 
Mgr. Benešová uvedla, že se jedná o celkovou částku, která je zohledněna v rozpočtech konkrétních 
projektů, jež počítají s tiskem publikací.  

Na návrh Mgr. Martínka zopakoval prof. Novotný podnět děkanovi, aby byla zpracována koncepce činnosti 
PR oddělení.  

Bc. Volfová se zeptala, jestli má fakulta možnosti nabídnout případným sponzorů vzájemnou spolupráci 
a reciproční propagaci. Mgr. Benešová odpověděla, že by se muselo zjistit, o co by se konkrétně jednalo.  

Prof. Novotný poděkoval Mgr. Benešové za přípravu projednávaného materiálu a jeho prezentaci.  

Návrh usnesení byl předložen ke schválení. 
Hlasování o návrhu: PRO 9 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil rozpočet KTF UK pro rok 2016. 

 

8) STRAVOVÁNÍ STUDENTŮ KOMBINOVANÉHO STUDIA  

Bc. Nechvílová seznámila plénum s prezentací, která představila a komentovala výsledky dotazníkového 
šetření mezi studenty kombinovaného studia ohledně podmínek jejich stravování. Zúčastnilo se ho 
117 respondentů.  

Prof. Novotný za šetření i prezentaci poděkoval. Následná diskuse se týkala podnětů, jež Bc. Nechvílová 
předložila. 

Bc. Nechvílová navrhla, aby polední přestávka trvala – místo stávajících 45 minut – 60 minut s tím, že by ji 
neměli všichni studenti najednou, nýbrž nadvakrát. To proto, aby okolní stravovací podniky nebyly nárazově 
zahlceny velkým množstvím zákazníků.  

Dr. Červenková konstatovala, že tvorba rozvrhů je velmi komplikovaná a případné změny přinášejí velké 
problémy.  

Dr. Brož jménem proděkana pro studium řekl, že prodloužení polední přestávky by znamenalo také 
prodloužení celkové doby výuky, což je problematické pro ty studenty, kteří dojíždějí na výuku z různých 
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částí České republiky. Dále uvedl, že už teď je tvorba rozvrhů pro kombinované studium dosti složitá 
a nevidí prostor pro vytváření složitějších konstrukcí.  

Mgr. Benešová sdělila, že studenti kombinovaného studia nemají nárok na stravu za dotované stravné. 
Studenti prezenčního studia mají nárok na příspěvek na stravu v podobě teplého jídla zakoupeného 
v příslušné jídelně.  

Doc. Ryšková dodala, že změny rozvrhu se netýkají pouze studentů, ale i vyučujících, pro které by posuny ve 
výuce také měly své dopady. Vyslovila přesvědčení, že požadavek na důstojnější prostor pro stravování 
studentů nesmí opomíjet fakt, že ve studentském klubu Ovce bývá po celotýdenním využívání nepořádek.  

Prof. Novotný požádal, aby se diskuse soustředila k tomu pozitivnímu, čím lze studentům kombinovaného 
studia pomoci. 

Dr. Brož uvedl, že případné stravování v seminární jídelně s sebou nese obtíže týkající se personálu, 
zásobování atd., a ovšem i určité provozní náklady, a že se bližší informace pokusí získat přímo z AKS. 
Přislíbil, že se zasadí o to, aby byla polední přestávka počínaje následujícím akademickým rokem 
prodloužena na 60 minut, byť pro všechny studenty naráz. 

Bc. Nechvílová uvedla, že od pracovníka kolejí a menz UK získala informaci o možnosti pořízení automatu 
na dotované bagety. Mgr. Benešová vyslovila pochybnost, zda taková možnost reálně existuje a zda by se 
vztahovala i na studenty kombinovaného studia. Bc. Nechvílová, Bc. Volfová a prof. Novotný vyjádřil 
přesvědčení, že by měla být tato možnost prověřena, neboť by mohla přispět k řešení situace a automat na 
bagety by uvítali i studenti prezenčního studia. Mgr. Benešová přislíbila, že se bude u KaM informovat. 

Projednávaný bod byl přerušen krátkým sdělením prof. Kuthana o oslavách Karla IV. a výstavě instalované 
na chodbě KTF UK. 

Dr. Vopřada v 17.04 opustil zasedání AS KTF UK. 

Následná rozprava se týkala toho, že automat v přízemí bývá před víkendem prázdný, i toho, že skladba 
nabízených potravin není adekvátní. Mgr. Benešová přislíbila, že vstoupí v jednání s majitelem. 

Bc. Nechvílová vyjádřila přesvědčení, že prodloužení polední přestávky na 60 min. by bylo prospěšné 
a že přínosem by byl i druhý automat na bagety. 

Prof. Novotný požádal o to, aby byla prověřena možnost, zda by se mohli studenti kombinovaného studia 
stravovat v důstojnějším prostředí jídelny pro zaměstnance i bez toho, že by jim seminární kuchyň vařila, 
tedy z vlastních zásob. Děkan uvedl, že to prověří, a to včetně nákladů na následný úklid. 

Návrh usnesení byl předložen ke schválení. 
Hlasování o návrhu: PRO 9 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK žádá děkana, aby zlepšil podmínky stravování studentů kombinovaného 
studia ve smyslu podnětů zanesených do zápisu. 
 

9) STUDENTSKÁ PRACOVNÍ SKUPINA V RÁMCI PROJEKTU KAMPUS DEJVICE 

Bc. Volfová seznámila AS KTF UK s podnětem, který již předem zaslala písemně. 

Prof. Novotný shrnul diskutovanou problematiku do tří otázek: 

1/ Podporuje AS KTF UK myšlenku, aby byl studentský zástupce fakulty v pracovní skupině Kampus Dejvice? 

2/ Podpoří tuto iniciativu dosavadní jediný zástupce fakulty v této skupině, Mgr. Benešová? 

3/ Kdo bude tímto novým zástupcem? (Vyjádřil přesvědčení, že by se mělo jednat o člena SK AS KTF UK, 
jehož ze svého středu vyberou studentští senátoři.) 

V diskusi věnované tomuto bodu nikdo nevystoupil. 

Návrh usnesení byl předložen ke schválení. 
Hlasování o návrhu: PRO 8 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vyjadřuje přání, aby byla v pracovní skupině Kampus Dejvice zastoupena 
i komora studentů AS KTF UK, a žádá tajemnici KTF UK, aby tuto myšlenku v pracovní skupině podpořila. 
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10) SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS KTF UK K DISKURSU OHLEDNĚ GENDEROVÉ TEORIE 

Navrhovatel tohoto bodu, Mgr. Martínek, z časových důvodů požádal o přesunutí tohoto bodu na jiné 
zasedání AS KTF UK.  

AS KTF UK vzal na vědomí tichým souhlasem. 

 

11) ZAVÁDĚNÍ ELEKTRONICKÝCH VÝPLATNÍCH PÁSEK  

Dr. Šimandl, předkladatel tohoto bodu, přednesl svou výhradu k tomu, že zaměstnancům fakulty bylo 
oznámeno, že jim budou výplatní pásky předkládány elektronicky, bez patřičného poučení o důvodech 
tohoto rozhodnutí a zejména bez doplňující informace o alternativní možnosti přihlášení do příslušné 
datové schránky. Vytváření rozsáhlých databází obsahujících citlivé údaje, jako např. číslo bankovního účtu, 
číslo mobilního telefonu apod. může být značně rizikové. Uvedl, že jemu samému je proti mysli to, že by 
měl poskytovat tolik osobních údajů, nyní i číslo osobního mobilního telefonu. Postupně se ukázalo, 
že existují možnosti, jak zprovoznit výplatní systém bez toho, že by se musely tyto osobní informace uvádět. 
On sám již této možnosti využil. Musel se však o ní informovat sám. 

Prof. Novotný shrnul podnět dr. Šimandla v tom smyslu, že pro příště by měla komunikace vedení 
se zaměstnanci více vycházet vstříc jejich potřebám a schopnostem. 

Ing. Procházková doplnila, že rozhodnutí o zavedení elektronických výplatních pásek učinil zaměstnavatel, 
což je v jeho kompetenci. Na tento systém přechází celá univerzita. Použití mobilního čísla bylo považováno 
za nejvíce komfortní způsob obsluhy tohoto systému. Informace o systému byly poskytovány postupně 
proto, že přicházely ve dvou krocích. 

Mgr. Benešová podotkla, že pro e-mailovou komunikaci platí stejná pravidla jako pro písemný styk. Dále 
uvedla, že hromadné adresy jako např. „zaměstnanci“ nebo „vyučující“ slouží především pro potřeby 
fakulty (tedy zaměstnavatele), nikoli pro sdělování soukromých názorů jednotlivců. Touto formou nesmí být 
šířeny např. rasismus, vulgarismy, nepravdy, zášť. 

Mgr. Benešová uvedla, že v této věci nemůže být nekonkrétní a že se cítí dotčena výroky, jež v e-mailové 
korespondenci použil dr. Šimandl. Podle informací, jež získala u renomované advokátní kanceláře, by 
takové fakultní e-mailové pošty mohlo být podle zákoníku práce důvodem pro okamžité rozvázání 
pracovního poměru. 

Dr. Šimandl vyjádřil údiv nad tím, do jakých souvislostí byly jeho e-maily postaveny, a vybídl členy 
akademické obce, aby se sami přesvědčili, zda obsahovaly nějaké urážlivé výroky, nepravdivá tvrzení, 
vulgarismy, rasistická označení atd. 

Prof. Novotný požádal, aby byla osobní rovina věci řešena mimo půdu AS KTF UK, a zopakoval, že její věcné 
jádro spočívá v apelu na to, aby komunikace vedení se zaměstnanci obsahovala více informací o důvodech 
konkrétních opatření, o možných alternativách, o osobách schopných poskytnout součinnost, o případných 
relevantních podkladech. Mělo by se předjímat, že ne všichni zaměstnanci si pamatují informace 
poskytnuté před delší dobou a ne všichni jsou stejně zdatní v tom, jak se s pokyny vypořádat. 

Ing. Procházková, dodala, že na ekonomické oddělení se obrátila řada lidí s tím, že by uvítali pomoc 
při zavedení nového systému výplatních pásek. Všem byla v rámci možností poskytnuta. 

Děkan dr. Brož uvedl, že se bude vedení podnětem, který zazněl, ve svém jednání inspirovat, a požádal, 
aby zaměstnanci v komunikaci s vedením vycházeli z toho, že úmyslem děkanátu není to, aby jim škodil. 
Vyzval k tomu, aby s případnou reakcí počkali až do zklidnění emocí a aby osobní spory řešili osobně. 

Doc. Ryšková poukázala na svou zkušenost, že na kolektivní e-maily dostává minimum odpovědí a že 
opakovaná poučení nikdo nečte. Prof. Novotný doporučil, aby byly e-maily psány tak, že se nejprve sdělí to, 
co je nové, a v příloze zopakuje to, co již platí. 

Mgr. Martínek poukázal na problémy s komunikací ve vztahu ke studentům. 

Rozpravu k tomuto bodu programu vzal AS KTF UK na vědomí tichým souhlasem. 
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12) RŮZNÉ 

V 17.52 hod. opustil zasedání akademického senátu dr. Mrňa. 

Dr. Kubík se zeptal na to, jak v rámci fakultní knihovny funguje výpůjční služba. Z diskuse prof. Novotného 
s Mgr. Benešovou a doc. Ryškovou vyplynulo, že mezinárodní knihovní výpůjční služba i meziměstská 
meziknihovní výpůjční služba funguje podle stávajících pravidel: objednávky se předkládají a vyzvedávají u 
výpůjčního pultu knihovny, jsou pouze prezenční a platby se mají dít přednostně z projektů. Změnou je to, 
že se neposkytují meziknihovní výpůjčky na území Prahy: tyto tituly si musí zaměstnanec jako kterýkoliv jiný 
čtenář objednat sám, na vlastní průkazku, a sám si je také musí vyzvednout. Toto rozhodnutí je zdůvodněno 
tím, že zaměstnanci knihovny nemají trávit svou pracovní dobu tím, že budou uživatelům knihovny 
vyzvedávat tituly v pražských knihovnách. Prof. Novotný poukázal na fakt, že knihy se nevypůjčují pro 
soukromé účely, ale pro plnění vědeckých a pedagogických úkolů, které jsou pro fakultu prioritní. A proto 
by se přimlouval za to, aby byly knihy k dispozici v rámci knihovny KTF a nemuselo se za nimi docházet na 
jiná pracoviště (v případě obsáhlejších publikací i opakovaně). Dr. Brož uvedl, že donášková služba z jiných 
pražských knihoven byla zrušena na základě auditu knihovny a po srovnání s praxí panující na ETF UK a HTF 
UK. 

Doc. Ryšková požádala senátory z řad studentů, aby se pokusili motivovat studenty k vyšší účasti na Te 
Deum. 

Bc. Nechvílová informovala, že 3. května 2016 se po 14. hodině uskuteční v prostorách KTF kromě vernisáže 
fotografií k 700. výročí narození Karla IV. také vernisáž obrazů studenta KTF Milana Galii. 

 

Ukončení zasedání 

Předseda AS KTF UK konstatoval, že odchodem dr. Mrňy se stal senát neschopným dalšího jednání. 

 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

předseda Akademického senátu KTF UK 

 

 

za správnost:  

Leo Gallas, zapisovatel 
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Usnesení přijatá na řádném zasedání Akademického senátu KTF UK dne 27. dubna 2016 

  

1. AS KTF UK schválil program zasedání. 

2. AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 16. 3. 2016. 

3. AS KTF UK vzal průběh rozpravy s velkým kancléřem KTF UK na vědomí. 

4. AS KTF UK vzal průběh rozpravy s děkanem KTF UK na vědomí. 

5. AS KTF UK schválil Výroční zprávu o hospodaření v roce 2015. 

6. AS KTF UK schválil rozpočet KTF UK pro rok 2016. 

7. AS KTF UK žádá děkana, aby zlepšil podmínky stravování studentů kombinovaného studia ve smyslu 
podnětů zanesených do zápisu. 

8. AS KTF UK vyjadřuje přání, aby byla v pracovní skupině Kampus Dejvice zastoupena i komora 
studentů AS KTF UK, a žádá tajemnici KTF UK, aby tuto myšlenku v pracovní skupině podpořila. 

 

 

 

 

 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

předseda Akademického senátu KTF UK 

 

 

 

 

za správnost:  

Leo Gallas, zapisovatel 


