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ZÁPIS Z  ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU KTF  UK 

DNE 25. KVĚTNA 2016 
 

 

PREZENČ NÍ  L I ST I NA  

Přítomní členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D. 
Mgr. Jan Martínek  
PhDr. Jaroslav Mrňa  
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.  
PhDr. Milan Pech, Ph.D. 
Bc. Kateřina Volfová  
David Vopřada, Dr.  
 

Nepřítomní členové senátu 

ThLic. Denisa Červenková, Th.D. – omluvena 
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. – omluven  
Bc. Klára Nechvílová – omluvena 

 
Hosté  

doc. ThLic. Mgr. Jaroslav Brož, Th.D. – proděkan pro studium 
Ing. Leo Gallas, Ph.D. – zapisovatel 
Mgr. Eva Loubová – sekretářka děkana 
Ing. Renáta Molová – Oddělení pro rozvoj, Public relations 
Ing. Petr Mikeš – správa počítačové sítě 
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. – proděkanka pro vnější a zahraniční styky 
ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D. 
Mgr. Zdenko Širka, Th.D. – vedoucí fakultní knihovny 
Martin Šístek 

 

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. Jeden senátor, doc. Bartoň, se dostavil vzápětí (15.05 hod.). Tři senátoři, dr. Červenková, 
dr. Kubík a Bc. Nechvílová, byli z jednání předem omluveni.  

Předseda AS KTF UK požádal dr. Vopřadu, aby vedl úvodní modlitbu. 
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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 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 27. dubna 2016 
4) Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy) 
5) Harmonogram akademického roku 
6) Studijní informační systém 
7) Společenský přínos KTF UK k diskursu ohledně genderové teorie 
8) Různé 
 

Hlasování o návrhu: PRO 9 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 27. DUBNA 2016 

Návrh zápisu z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 27. dubna 2016 byl předem rozeslán všem 
interesovaným. Prof. Novotný přítomné informoval, že obdržel připomínky stylistického rázu 
od Bc. Nechvílové, které do návrhu zápisu zapracoval. K aktualizované verzi zápisu nebyly vzneseny žádné 
připomínky.  

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. dubna 2016 byl v předmětné verzi předložen ke schválení. 
Hlasování o návrhu: PRO 7 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 2 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. dubna 2016. 

 

4) DĚKAN, KOLEGIUM DĚKANA (INFORMACE, DOTAZY) 

Děkan v den zasedání Akademického senátu reprezentoval fakultu na instalaci nového rektora Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích, doc. Tomáše Machuly, Ph.D., Th.D. 

Agendu děkanátu přednesl proděkan pro studium, doc. Jaroslav Brož. 

4.1 Poděkování za přípravu slavnosti Te Deum. Jmenovitě dr. Vopřadovi za zajištění liturgické stránky 
slavnosti, dále Bc. Volfové a studentskému spolku Copertino za přípravu pohoštění a dr. Miloši Sládkovi 
a dramatickému kroužku za provedení hry o sv. Ivanovi. 

4.2 Děkan jednal s prorektorkou pro studium o tom, jakým způsobem bude KTF UK vznášet na uchazeče o 
studium teologie požadavek osvědčení o mravní bezúhonnosti dle čl. 16 odst. 1 statutu KTF (viz diskuse 
na předchozím zasedání AS KTF UK). Výsledkem je, že KTF UK může od zájemců požadovat osvědčení o 
osobnostní integritě.  

4.3 Děkani všech fakult UK byli dotázáni rektorem na to, jak má být v souvislosti s tzv. institucionálními 
akreditacemi garantováno stabilní personální zajištění činností prováděných jednotlivými fakultami. 
Rektor navrhuje dvě možné podoby smluvního vztahu s děkany fakult, vedení fakulty se kloní k té, jež 
přenechává rektorovi širší prostor pro uplatňování personálních pravomocí.  

4.4 Děkan se zajímal o parametry a přínos studijního programu, který probíhá v ruzyňské věznici. K tomuto 
účelu nechal vypracovat posudek z hlediska pedagogického a sociálně-kurátorského. Oba posudky 
a další aspekty byly projednány na kolegiu děkana a bylo shledáno, že tento studijní program má svůj 
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smysl a společenský přínos. Rovněž vedení věznice má o něj velký zájem. Vypisován by byl jednou za 
dva roky. 

4.5 2. lékařská fakulta UK uvažuje o změně svého názvu. Rektor požádal v této věci o vyjádření děkany 
ostatních fakult. KTF UK nemá k zamýšlené změně názvu 2. LF připomínky. 

4.6 Velký kancléř postoupil na Kongregaci pro katolickou výchovu žádost o potvrzení Statutu KTF UK. 
Kongregace zaslala na KTF UK dopis s určitými výhradami. Tím, že vstoupila v platnost novela VŠ 
zákona, nastaly další změny. K projednání všech potřebných náležitostí Statutu KTF UK domluvil děkan 
termín na úterý 14. června 2016 přímo na Kongregaci v Římě. 

4.7 Vědecká rada fakulty schválila jmenování doc. Jaroslava Brože garantem oboru Teologické nauky. 

4.8 Zaměstnanci fakulty byli prostřednictvím e-mailové pošty seznámeni s tím, že novým vedoucím fakultní 
knihovny se stal Mgr. Zdenko Širka, Th.D. 

4.9 Děkanát se zabývá vymáháním dlužných poplatků za studium. 

4.10 Studijní oddělení chce iniciovat širší diskusi, zda úplně nezrušit papírové indexy a nepřejít plně na jejich 
elektronickou verzi. Kolegium děkana s tímto krokem souhlasí.  

4.11 Probíhají přípravy na následující akademický rok.  

4.12 Je vytvořena pracovní, zatím ještě neveřejná verze Karolinky pro následující akademický rok.  

4.13 S vedoucími kateder se domlouvají některé změny v personálním zajištění vyučovaných předmětů 
pro následující akademický rok.  

4.14 Bylo otevřeno hodnocení výuky studenty. Zatím ještě ve stávajícím formátu. V příštím roce by toto 
hodnocení mělo probíhat v novém formátu. Cílem pro letošní rok je zvýšit účast studentů 
na hodnocení aby se mohla získaná data lépe statisticky vyhodnotit a bylo možno získat lepší zpětnou 
vazbu.  

4.15 Opatřením děkana vstoupila v platnost aktualizace harmonogramu příštího akademického roku. 
Zájemci o podzimní termín SZZ se mohou přihlásit do 30. 6. 2016.  

Doc. Ryšková poděkovala Bc. Volfové a dalším za servis na Te Deum. Dále vyjádřila poděkování Bc. Tereze 
Novotné za pomoc poskytnutou jménem duchovní správy při kostele sv. Ignáce. 

Doc. Ryšková poděkovala Mgr. Martínkovi za zpracování přehledu, z něhož plyne, jak je třeba v SIS 
u jednotlivých předmětů, které jsou na fakultě aktuálně vyučovány, upravit a doplnit anotace a další 
informace v anglickém jazyce. Tyto údaje si bude každý vyučující upravovat sám, nejlépe ještě do prázdnin. 
Cílem je zvýšení počtu zahraničních studentů na KTF UK. V současnosti u nás studuje pouze pět studentů 
v rámci programu Erasmus, zatímco na ETF je to dvacet studentů.  

Mgr. Loubová oznámila, že v prostorách děkanátu byla umístěna poštovní schránka, která slouží jako 
oficiální podatelna pro písemné dokumenty adresované fakultě, resp. děkanátu. 

Mgr. Loubová požádala, aby byly návrhy zápisů z jednání akademického senátu zasílány všem členům 
kolegia děkana nebo všem těm, kteří na jednání AS vystoupili. Prof. Novotný konstatoval, že zápisy zasílá 
všem členům kolegia děkana, s opomenutím právě Mgr. Loubové. Nadále bude užívat adresu 
kd@ktf.cuni.cz. 

Mgr. Martínek se zeptal, jestli je možné seznámit se s posudky ohledně studijního programu v ruzyňské 
věznici. Doc. Brož řekl, že je možné do nich na děkanátu nahlédnout. Doc. Ryšková dodala, že je to zřejmě 
nejsilnější působení na lidskou duši, které fakulta v současnosti činí. Výuka vede k tomu, že se mění chování 
vězňů k lepšímu.  

Mgr. Martínek se zeptal na podrobnosti listu z Kongregace pro katolickou výchovu. Doc. Brož odpověděl, 
že podrobnosti nezná a pouze senátu přednesl informaci od děkana fakulty.  

Dr. Vopřada se zeptal dr. Širky na jeho představy o nové tváři, identitě a poslání fakultní knihovny. Dr. Širka 
uvedl, že si představuje fakultní knihovnu jako knihovnu odbornou, sloužící k výzkumným účelům. Jako 
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knihovnu, do které budou studenti i vyučující rádi chodit, aby služby, které knihovna poskytuje, byly 
na profesionální úrovni atd. Dr. Širka vyjádřil přání, aby se knihovna stala živým srdcem celé fakulty. 

Mgr. Martínek poukázal na skutečnost, že na zasedání AS dne 16. prosince 2015 bylo přijato usnesení: AS 
KTF UK žádá děkana, aby společně s aktualizací Dlouhodobého-strategického záměru Katolické teologické 
fakulty Univerzity Karlovy 2016–2020 předložil i rámcový harmonogram realizace celého D-SZ KTF UK 2016–
2020. Původně bylo slíbeno, že tento harmonogram bude předložen v únoru nebo březnu roku 2016. 
Mgr. Martínek požádal AS o schválení usnesení v této věci, které sám zformuloval. Doc. Ryšková uvedla, 
že doc. Sládek sbíral podklady k tomuto dokumentu.  

 

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 na základě usnesení AS KTF UK z prosince 2015 byla 
pro příští jednání AS KTF UK předložena aktualizace DZ KTF UK 2016-2020 spolu s rámcovým 
harmonogramem realizace DZ KTF UK 2016-2020. 

Rozpravu s děkanem fakulty vzal AS KTF UK na vědomí. 

 

5) HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 

Prof. Novotný požádal Mgr. Martínka, aby jako předkladatel bodu uvedl předmětnou problematiku. Ten 
uvedl, že jde především o opravné termíny SZZ, na něž se lze přihlásit pouze do 16. června, zatímco řádné 
SZZ probíhají od 15. do 30. června: kdo u SZZ neuspěje, nemá už možnost přihlásit se k podzimnímu 
opravnému termínu. Vznesl proto dotaz, zda by se dala úprava termínů zahrnout ještě do stávajícího 
harmonogramu akademického roku. Doc. Bož přislíbil, že se o to zasadí. 

Mgr. Martínek dále poukázal na to, že v současném harmonogramu akademického roku není explicitně 
uvedeno podzimní zkouškové období v měsíci září. Doc. Brož uvedl, že vyučující snad není ani povinen 
vypsat zkouškové termíny v září. Je to doporučené, ale nikoli povinné. 

Mgr. Martínek uvedl, že děkanské volno se na podzim většinou vypisovalo kolem 17. listopadu a zeptal se, 
jestli by nebylo vhodnější toto volno dávat na 1. listopad (svátek všech svatých). Rovněž dr. Szabo 
se přimlouval za zohlednění teologického hlediska slavení svátků. Doc. Ryšková a doc. Brož uvedli, 
že děkanské volno se z praktických důvodů vypisuje tak, aby volno tvořilo jeden souvislý celek společně 
s některým státním svátkem a předchozím nebo následujícím víkendem.  

Dr. Oulíková uvedla, že pokud se chce student přihlásit k červnovým státnicím a obhajobám, pak kontrola 
splnění studijních povinností probíhá o měsíc dříve, než končí řádná výuka. To vede k neúměrnému krácení 
výuky. Na jiných fakultách je ta lhůta podstatně kratší. Dr. Nespěšná Hamsíková uvedla, že se jí kvůli těmto 
termínům pravidelně rozpadá seminář. Mgr. Martínek řekl, že v rámci svého studia měl některé předměty 
společné se studenty pátého ročníku a výuka se s ohledem na ně výrazně zkrátila, aby se mohli přihlásit 
k obhajobám a SZZ, přestože zbývalo probrat velké množství látky. Doc. Brož poukázal na skutečnost, 
že na naší fakultě veškerou studijní agendu vykonávají jedni a titíž zaměstnanci, a proto se musí nastavit 
určité lhůty, aby se vše dalo administrativně zpracovat. Doc. Ryšková uvedla, že řešením pro končící ročníky 
by mohlo být to, že čas, který by odpadl, by se mohl rozvrstvit do té části semestru, která neodpadla. Např. 
tak, že by se k běžné hodinové dotaci přidala vyučovací hodina navíc. 

Ing. Mikeš upozornil na skutečnost, že přihlašování k SZZ nebo obhajobám má svou posloupnost: nejprve 
musí být splněny podmínky a teprve poté se lze přihlásit; jinak elektronický systém přihlášku ke SZZ nebo 
obhajobě neumožní. Technicky by šla zkrátit lhůta na sestavení komisí. Bc. Volfová uvedla, že možným 
důvodem pro zkrácení dlouhé lhůty pro kontrolu splnění studijních povinností by mohlo být to, že zatímco 
až dosud byla studijní dokumentace v papírové podobě (index, různé výkazy apod.), nyní je prakticky 
veškerá studijní agenda v elektronické podobě a lze ji tedy vyhodnotit ve velmi krátké době. 
Na teologických oborech a uměnovědných oborech jsou nastaveny poněkud jiné podmínky při ukončování 
studia a termíny jsou v obou těchto sekcích odlišné.  
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Prof. Novotný navrhl, aby se těmito záležitostmi důkladně zabývala Studijní komise AS KTF UK společně 
s pracovníky Studijního oddělení a proděkanem pro studium. 

Bc. Volfová uvedla, že už začalo zkouškové období, ale někteří vyučující ještě nezveřejnili termíny zkoušek. 
Dále uvedla, že někteří vyučující nedodržují lhůtu deseti dnů mezi vypsáním zkouškového termínu a jeho 
realizací.  

Mgr. Martínek uvedl, že pro zaměstnané studenty kombinovaného studia je obtížné dostavit se 
na zkouškový termín vypsaný mimo sobotu. Apeloval na to, aby byla pro tyto studenty většina termínů 
vypisována v nepracovní dny. Dále apeloval na vyučující, aby v SISu řádně vypisovali termíny, na nichž se 
předem dohodli se studenty kombinovaného studia. Doc. Brož potvrdil, že se jedná o významné téma 
vzhledem k přechodu na plně elektronický systém evidence celého studia a zkoušek.  

Doc. Ryšková a dr. Szabo apelovali na slušné chování studentů, kteří se ani neomluví, pokud nepřijdou 
na zkoušku a neodhlásí se z ní. Dotyčný pedagog má v takovém případě zbytečnou časovou ztrátu. 

Doc. Brož navrhl, že by mohl se zástupci studentů vypracovat jednoduchý přehled práv a povinností 
studentů, které se týkají zkoušek a zkouškového období. Podobný materiál by bylo vhodné vytvořit 
i pro pedagogy. Doc. Ryšková připomněla, že by bylo dobré, aby se vypracovala stručná informace 
o možnostech přístupu do budovy pro hendikepované studenty.  

Mgr. Martínek upozornil na důležitou skutečnost, že v závislosti na místě připojení nebo statusu 
připojeného čtenáře vidí různí lidé na stejných webových stránkách jednoho předmětu různé informace. 
Doc. Brož uvedl, že to, co uvidí různé druhy uživatelů, si nastavují v systému vyučující konkrétních předmětů 
a že by se to mohlo sjednotit. Mgr. Martínek upozornil, že by se bez tohoto sjednocení mohlo stát, 
že potenciální zahraniční student neuvidí všechny potřebné informace a klesne jeho zájem o studium 
na naší fakultě. 

AS KTF UK vzal průběh rozpravy o harmonogramu akademického roku na vědomí. 

 

6) STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM 

Podstatná část obsahu tohoto původně plánovaného bodu byla projednána již u bodu předchozího. 

Dr. Gallas se zeptal, jestli bude hodnocení výuky studenty podmínkou pro získání prospěchového stipendia, 
jak se o tom dříve uvažovalo. Prof. Novotný odpověděl, že podle dosavadních konzultací nikoli. 

Dr. Gallas se dále zeptal, jestli by mohla být Karolinka zveřejněna ve formátu PDF, se kterým se studentům 
lépe pracuje. Doc. Brož odpověděl, že Karolinka se vytváří přímo pro webové rozhraní a nepočítá se s PDF 
podobou, která by měla předlohu v MS Word.  

Dr. Oulíková se zeptala, jak bude probíhat zaškolení na elektronický zkouškový systém. Doc. Brož uvedl, 
že zvláštní zaškolení snad ani není potřebné, protože systém je z uživatelského hlediska jednoduchý.  

AS KTF UK vzal průběh rozpravy o Studijním informačním systému na vědomí. 

 

7) SPOLEČENSKÝ PŘÍNOS KTF UK K DISKURSU OHLEDNĚ GENDEROVÉ TEORIE 

Prof. Novotný požádal Mgr. Martínka, aby jako předkladatel bodu uvedl předmětnou problematiku. 
Mgr. Martínek připomněl téma, které nastínil v průvodním dopisu, který byl členům AS rozeslán: účastníci 
jednoho semináře studovali dokument ČBK, který se zabýval genderovou problematikou, a objevili v něm 
některé formulace, které považují za zavádějící. Mgr. Martínek z toho vyvodil, že je třeba, aby se teologie 
a etika věnovala této problematice hlouběji, a vznesl podnět, zda by bylo možné vytvořit na KTF UK 
platformu pro diskusi o těchto tématech. Doc. Ryšková uvedla, že pro zajištění  odborného hlediska by bylo 
vhodnější uspořádat k dané problematice kolokvium nebo odbornou konferenci. Z následné diskuse 
vyplynulo, že dané téma věcně spadá do zájmu Centra pro aplikovanou etiku, které by se jím mělo případně 
zabývat. Na návrh Mgr. Martínka bylo zformulováno usnesení, které bylo předloženo ke schválení. 
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Návrh usnesení byl předložen ke schválení. 
Hlasování o návrhu: PRO 8 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 1 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK navrhuje Centru aplikované etiky, aby se věnovalo podnětu ohledně 
genderové teorie. 

 

8) RŮZNÉ 

S dalšími podněty se nikdo nepřihlásil. 

 

Ukončení zasedání 

Prof. Novotný v 16.34 hod. ukončil zasedání AS KTF UK. 

 

 

 

 

 

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 25. května 2016 

  

1. AS KTF UK schválil program zasedání. 

2. AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. 4. 2016. 

3. AS KTF UK žádá děkana, aby na základě usnesení AS KTF UK z prosince 2015 byla pro příští jednání AS 
KTF UK předložena aktualizace DZ KTF UK 2016-2020 spolu s rámcovým harmonogramem realizace 
DZ KTF UK 2016-2020. 

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

5. AS KTF UK vzal průběh rozpravy o harmonogramu akademického roku na vědomí. 

6. AS KTF UK vzal průběh rozpravy o Studijním informačním systému na vědomí.  

7. AS KTF UK navrhuje Centru aplikované etiky, aby se věnovalo podnětu ohledně genderové teorie. 

 

 

 

 

 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

předseda Akademického senátu KTF UK 

 

 

 

 

za správnost:  

Leo Gallas, zapisovatel 


