
ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 23. LISTOPADU 2016 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D. 

ThLic. Denisa Červenková, Th.D. 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 

PhDr. Jaroslav Mrňa 

Bc. Klára Nechvílová 

PhDr. Magdalena Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 

 

Omluvení členové senátu 
Mgr. Jan Martínek 

PhDr. Milan Pech, Ph.D. 

Bc. Kateřina Volfová 

David Vopřada, Dr. 

 

Hosté 

Mgr. Jana Benešová – tajemnice 

PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D. – proděkanka pro rozvoj 

ThLic. Prokop Brož, Th.D. – děkan 

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

Ing. Tereza Fatková – vedoucí studijního oddělení 

Pavla Glombová – zapisovatelka 

Mgr. Eva Loubová – asistentka děkana 

Mgr. Jiří Novotný 

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. – proděkanka pro vnější a zahraniční styky 

ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D. 

 

 

ZÁPIS 

1. ZAHÁJENÍ, URČENÍ SKRUTÁTORA 

Zasedání v 14.05 hod. zahájil předseda prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., přivítal všechny 

přítomné členy senátu a hosty. 

Jako skrutátor byl navržen a tichým souhlasem schválen dr. Mrňa. Tichým souhlasem byla 

schválena komise pro tajné hlasování ve složení dr. Červenková, dr. Oulíková a dr. Kubík.  

 

2. SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

Navrhovaný program: 
1) Zahájení, určení skrutátora 

2) Schválení programu 

3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 26. října 2016 

4) Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy) 

5) Vyjádření k záměru děkana odvolat doc. PhDr. Mireiu Ryškovou, Th.D., z funkce 

proděkanky pro vnější a zahraniční styky 

http://www.ktf.cuni.cz/KTF-1336.html


6) Schválení podmínek přijímacího řízení do doktorského studia pro akademický rok 

2017/2018 

7) Schválení výše stipendia za vynikající studijní výsledky za rok 2015/2016 

8) Různé 

 

Program byl rozeslán. Na místě byly se souhlasem členů senátu doplněny body 6 (schválení 

podmínek pro přijímací řízení doktorského studia) a 7 (schválení výše stipendia za vynikající 

studijní výsledky za rok 2015/2016), aby se senát nemusel znovu scházet 30. 11. Návrh 

Bc. Nechvílové, aby se senát přeci jen sešel i 30. 11. a senátoři se mohli lépe připravit, 

nenalezl dostatečnou podporu. 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 1. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 

 

 

3. KONTROLA A SCHVÁLENÍ ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 26. ŘÍJNA 2016 

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 26. října 2016 byl rozeslán a připomínky byly 

zapracovány. 

 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 26. října 

2016. 

 

 

4. DĚKAN, KOLEGIUM DĚKANA (INFORMACE, DOTAZY) 

4a) DĚKAN THLIC. PROKOP BROŽ, TH.D. 

Děkan pozdravil senátory a představil své body. 

1. Poděkoval za organizaci konference Evropská identita a její křesťanské kořeny, a to 

především dr. Bravené, doc. Sládkovi, oddělení PR a studentům, kteří se do přípravy 

zapojili. Ocenil také přípravu jednodenního semináře Naming God and the Techné of 

Language.  

2. Poděkoval volební komisi za zdárný průběh voleb do AS KTF UK.  

Bc. Nechvílová se zeptala, jaký je harmonogram fakultní pouti a Mikulášské dne 7. 12. Děkan 

odpověděl, že byly změněny časy: mše svatá začne v 17.10 hod a Mikuláš přijde v 18.15 hod.  

 

4b) PRODĚKANKA PHDR. THDR. MGR. NOEMI BRAVENÁ, TH.D., PH.D.  

Proděkanka sdělila: 

1. Probíhá vyúčtování projektů. 

2. Vzniká dokument o správě webových stránek fakulty. 

3. Připravuje se nová koncepce propagace studia na KTF UK. Veškeré podněty jsou 

vítány. 

4. Dne 28. 11. proběhne akce „Advent na UK“. Fakulta bude mít stánek s připraveným 

programem. Jeho součástí budou i samolepky vyrobené s pomocí kreseb a maleb 

andělů, které připravily děti či vnuci zaměstnanců fakulty. Na akci se podílí 

studentský spolek Copertino. 

 

4c) PRODĚKANKA DOC. PHDR. MIREIA RYŠKOVÁ, TH.D. 

Doc. Ryšková poděkovala senátu za spolupráci v době, kdy zastávala funkci proděkanky. 

 



4d) PRODĚKAN DOC. JAROSLAV BROŽ, TH.D., S.S.L. 

Proděkan sdělil: 

1. Studijní záležitosti běží, tak jak je zvykem. 

2. Díky nové vysokoškolské novele čeká univerzitu i fakultu formování nových vnitřních 

předpisů. První proběhnou změny na úrovni celé univerzity a od toho se budou odvíjet 

vnitřní předpisy fakulty.  

3. Proděkan poděkoval senátu za spolupráci a projednávání všeho, co bylo potřeba pro 

studijní oddělení. Především poděkoval studentským senátorům, kteří mu byli 

nápomocni při řešení různých problémů. 

Prof. Novotný podotkl, že novela nevzala v potaz různé provozní záležitosti a v důsledku toho 

panuje mnoho nejistot. Jde např. o dvojobory – z oborů se staly programy a student by měl 

studovat paralelně dva programy, přičemž není jasné, jak je zaznamenat na diplomech. 

Proděkan Brož uvedl, že základní přístup je veden snahou zachovat stávající běh věcí a do něj 

aplikovat nová nařízení. Upřednostňuje se kontinuita. 

 

4e) TAJEMNICE MGR. JANA BENEŠOVÁ  

V minulých dnech proběhlo na RUK otevírání obálek s nabídkami na poskytování služeb 

MS Office. Bude následovat vyhodnocení nejlepší nabídky a podpis rektora UK. Dokumenty 

budou snad podepsány ke konci roku a v lednu už by měly být programy k dispozici pro 

studenty. 

 

 

5. VYJÁDŘENÍ K ZÁMĚRU DĚKANA ODVOLAT DOC. PHDR, MIREIU RYŠKOVOU, 

TH.D. Z FUNKCE PRODĚKANKY PRO VNĚJŠÍ A ZAHRANIČNÍ VZTAHY 

Děkan podal žádost, aby se senát vyjádřil k jeho záměru odvolat doc. Ryškovou z funkce 

proděkanky. Doc. Ryšková byla zvolena senátorkou a tyto dvě funkce nejsou slučitelné. 

Agendu proděkana pro vnější a zahraniční vztahy bude nyní spravovat doc. Zlatohlávek, 

proděkan pro vědu. Trvalejší obsazení funkce je třeba promyslet, i s ohledem na probíhající 

úpravy agend na RUK. 

Bc. Nechvílová se zeptala doc. Ryškové, zda jí zůstane agenda pro studenty se zvláštními 

potřebami. Doc. Ryšková odpověděla, že tato funkce je slučitelná s postem senátorky, a proto 

si ji zachová. 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 1. 

Návrh usnesení: AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko k záměru děkana odvolat 

doc. PhDr. Mireiu Ryškovou, Th.D., z funkce proděkanky pro vnější a zahraniční styky. 

 

 

6. SCHVÁLENÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIA PRO 

AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 

Mgr. Novotný uvedl, že podmínky musí být zveřejněny do konce listopadu. Proto je třeba, 

aby je senát schválil. Podmínky jsou stejné jako minulý rok s jedinou změnou – potvrzení 

o mravní bezúhonnosti je přejmenováno na potvrzení o osobní integritě.  

Dr. Hamsíková se zeptala, zda je v pořádku, že se za obě varianty přihlášky (elektronickou 

a papírovou) platí stejná částka. Mgr. Novotný to potvrdil. 

Bc. Nechvílová připomněla, že se již dříve jednalo o tom, že by mělo být u církevních dějin 

potvrzení o osobní integritě vypuštěno. Děkan její podnět na místě podpořil. Dokument byl 



tedy projednáván s touto předpokládanou úpravou: potvrzení o osobní integritě se bude 

vztahovat pouze na studijní program teologie. 

 

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

Návrh usnesení: AS KTF UK schválil podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro 

akademický rok 2017/2018. 

 

 

7. SCHVÁLENÍ VÝŠE STIPENDIA ZA VINIKAJÍCÍ STUDIJNÍ VÝSLEDKY ZA ROK 

2015/2016 

Ing. Fatková uvedla, že minimální a maximální výše stipendia za vynikající studijní výsledky 

je stanovena podle předpisů UK. Za akademický rok 2014/2015 dosáhlo na prospěchové 

stipendium 55 studentů – 14 studentů z bakalářského oboru dějiny kultury, 16 studentů 

bakalářského oboru dějiny umění, 7 studentů navazujícího magisterského oboru dějiny 

kultury, 9 studentů navazujícího magisterského oboru dějiny umění a 9 studentů teologie. Za 

akademický rok 2015/2016 dosáhlo na stipendium za vynikající studijní výsledky 

34 studentů. Tento propad není zapříčiněn zpřísněním podmínek, ale celkovým úbytkem 

studentů. Stipendium musí získat vždy 10% studentů daného oboru. Bc. Nechvílová 

připomněla, že zpřísnění podmínek pro získání prospěchového stipendia nebylo dotaženo do 

konce. 

Tajemnice sdělila, že minulý rok se 55 studentům vyplatilo celkem 880 tisíc Kč, tento rok to 

bude 544 tisíc Kč. Částka 16 tisíc Kč pro studenta by měla být zachována. Minulý rok byl 

stipendijní fond přečerpán cca o 75 tisíc Kč, a to byly příjmy stipendijního fondu větší, než je 

obvyklé, protože univerzita začala vymáhat dluhy za neuhrazené školné. 

 

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

Návrh usnesení: AS KTF UK schválil výši stipendia za vynikající studijní výsledky za rok 

2015/2016.  

 

 

8. RŮZNÉ 

Senát hlasoval o zrušení řádného zasedání, které se mělo konat 30. listopadu 2016. 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 1.  

Návrh usnesení: AS KTF UK zrušil řádné zasedání, které se mělo konat 30. listopadu 2016. 

 

Prof. Novotný požádal nově zvolené senátory, aby se domluvili na termínu ustavujícího 

zasedání, které se musí konat do 14 dní od ukončení mandátu předchozího senátu. Data byla 

možná dvě, a to 7. 12. nebo 14. 12. Přítomní nově zvolení senátoři se shodli, že se zasedání 

uskuteční 7. 12. v 15.00 hod v učebně P10. 

 

Děkan poděkoval studentkám, které prezentovaly fakultu na veletrhu vysokých škol 

Gaudeamus v Brně. 

 

Bc. Nechvílová pozvala všechny přítomné na právě probíhající knižní burzu.  

 

Prof. Novotný poděkoval volební komisi za přípravu a průběh voleb do AS KTF UK na 

období 2016/2018. Poprosil dr. Červenkovou, zda by mohla vypracovat pro memoria, jež by 



zaznamenalo zkušenosti z průběhu voleb, aby bylo později zřejmé, na co si dávat pozor a co 

případně změnit. 

 

 

UKONČENÍ 

Prof. Vojtěch Novotný poděkoval senátorům za dobrou spolupráci v uplynulých dvou letech 

a ukončil zasedání v 14.54 hod. 

 

 

 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

předseda AS KTF UK 

 

 

Za správnost: 

Pavla Glombová, zapisovatelka 



 

USNESENÍ PŘIJATÁ NA ŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 23. LISTOPADU 2016 

 

1. AS KTF UK schválil program zasedání. 

 

2. AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 26. října 2016. 

 

3. AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko k záměru děkana odvolat doc. PhDr. Mireiu 

Ryškovou, Th.D., z funkce proděkanky pro vnější a zahraniční styky.  

 

4. AS KTF UK schválil podmínky přijímacího řízení do doktorského studia pro 

akademický rok 2017/2018. 

 

5. AS KTF UK schválil výši stipendia za vynikající studijní výsledky za rok 2015/2016. 

 

6. AS KTF UK zrušil řádné zasedání, které se mělo konat 30. listopadu 2016. 

 

 

 

 

 

 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

předseda AS KTF UK 

 

 

za správnost: 

Pavla Glombová, zapisovatelka 

 

 

 

 


