
 

 

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 26. ŘÍJNA 2016 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D. 

ThLic. Denisa Červenková, Th.D. 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 

David Vopřada, Dr. 

Bc. Klára Nechvílová  

PhDr. Milan Pech, Ph.D. 

 

Omluvení členové senátu  
PhDr. Jaroslav Mrňa 

Bc. Kateřina Volfová 

PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.  

 

Hosté 

Mgr. Jana Benešová – tajemnice 

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

ThLic. Prokop Brož, Th.D. – děkan 

Pavla Glombová – zapisovatelka  

Mgr. Eva Loubová – asistentka děkana 

Mgr. Zdenko Š Širka, Th.D – vedoucí knihovny 

Iveta Zemanová  

 

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. Kubík. 

2) SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

Po diskusi, jež se týkala doplňujícího návrhu Mgr. Martínka, byl předložen tento 

navrhovaný program: 
1) Zahájení, určení skrutátora 

2) Schválení programu 

3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 27. září 2016 

4) Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy) 

5) Harmonogram DZ KTF UK 2016–2020 

6) Různé 

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil program zasedání.“ 

 

3) KONTROLA A SCHVÁLENÍ ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 27. ZÁŘÍ 2016 

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. září byl rozeslán a nebyly vzneseny žádné 

připomínky.  
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Dr. Kubík upozornil na absenci svého jména v seznamu přítomných členů zasedaní a dodal, 

že dr. Pech je zapsán v seznamu přítomných i nepřítomných. Požádal o opravu. Hlasovalo se 

o zápisu s touto změnou.  

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 2. 

Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. září 

2016.“ 

 

4) DĚKAN, KOLEGIUM DĚKANA (INFORMACE, DOTAZY) 

4a) DĚKAN THLIC. PROKOP BROŽ, TH.D. 

Děkan pozdravil senátory a představil několik bodů. 

1. Na začátku akademického roku probíhá sčítání přijatých a zapsaných studentů, přesný 

počet ještě není jasný. 

2. Proběhlo neoficiální kolo připomínek k návrhu nových vnitřních předpisů UK. Nyní 

přichází oficiální lhůta na připomínkování. Velký senát bude vnitřní předpisy 

schvalovat 25. 11. 2016. 

3. Fakultu navštívil prof. Dr. Johan Leemans působící na Katolické univerzitě v Lovani. 

Setkání se za KTF UK účastnili zástupci vedení, kateder a studenty, kteří představili 

činnost kateder a vědeckých center. Proběhla živá diskuse o možnostech konkrétní 

spolupráce. Prof. Leemans navštívil také Evangelickou teologickou fakultu, kde 

pronesl odbornou přednášku; spolu s ním i dr. Vopřada. 

4. Ve dnech 8.–9. 11. 2016 proběhne kolokvium „Evropská identita a její křesťanské 

kořeny“. Místnost P8 bude uvolněna pro konferenci, proto je nutná úprava rozvrhů. 

Děkan pozval všechny přítomné. 

5. Dne 14. 11. 2016 proběhne jednodenní mezinárodní seminář „Naming God and the 

Techné of Language“.  

6. Dne 7. 12. proběhne fakultní pouť spojená s Mikulášskou. Začátek mše svaté je 

v 16.30 hod, v 18.00 hod přijde Mikuláš. Děkan pozval všechny přítomné. 

 

Bc. Nechvílová se zeptala, jestli se kvůli pouti a Mikulášské bude upravovat výuka a jak. 

Děkan odpověděl, že konec výuky bude v 16.05 hod, aby každý mohl jít na mši. Také 

zdůraznil, že termín konání akce byl z 8. 12. posunut na 7. 12.; harmonogram bude upraven. 

Prof. Novotný se zeptal, jaký je konkrétní výstup ze setkání s prof. Leemansem. Děkan 

odpověděl, že spolupráce bude postavena na osobních kontaktech – např. školitelé se 

dohodnou s konkrétním studentem druhé univerzity a domluví si reálnou spolupráci. 

 

4b) TAJEMNICE MGR. JANA BENEŠOVÁ  

Tajemnice apelovala na zaměstnance, aby využívali nabízené zaměstnanecké benefity. 

Využívání benefitů má vliv na prodloužení nebo ukončení smluv s dodavateli těchto služeb. 

Pokud zaměstnanci mají návrhy na další možné zaměstnanecké výhody, tajemnice uvítá jejich 

doporučení. 

 

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

Dr. Bravená představil několik bodů: 

1. Nové logo fakulty čeká na schválení. 

2. Fakulta se zapojí do veletrhu vysokých škol Gaudeamus, Informačního dne UK a 

Adventu na UK. 

3. Oddělení pro rozvoj vypracovalo ve spolupráci s dalšími pracovníky fakulty pro 

setkání s prof. Leemansem prezentace vědeckých center, kateder a historie fakulty; 

nyní je promýšleno jejich další využití. 



 

 

4. V souvislosti s akcí „anděl pro KTF“ jsou zaměstnanci fakulty, kteří mají malé děti, 

žádáni, aby odevzdali na studijní oddělení kresby andělů; na zadní straně musí být 

uvedeno jméno a věk dítěte i souhlas rodičů s veřejnou prezentací výkresů. 

 

4d) DALŠÍ 

Mgr. Martínek se zeptal, zda již skončilo vyjednávání ohledně automatu na bagety a zda by 

bylo možné, aby stávající automat bral i mince v hodnotě 50 Kč. Tajemnice odpověděla, že 

jednání už skončilo. Ve smyslu diskuse proběhlé v AS KTF UK se zkusí zeptat stávajícího 

provozovatele automatu, jestli by bylo možné ho vyměnit, a zda by se mohl zvýšit počet baget 

na úkor např. instantních polévek. Bylo by možné oslovit i jinou firmu, druhý automat by 

mohl být ve výklenku u ekonomického oddělení. 

Bc. Nechvílová se zajímala, v jaké fázi je zajišťování MS Office pro studenty. Tajemnice 

odpověděla, že smlouva ještě není podepsaná, ale bude to brzy. Filosofická a pedagogická 

fakulta mají sjednané smlouvy vlastní, KTF se přidá k rámcové smlouvě UK. 

Prof. Novotný poděkoval Mgr. Loubové za dodání konečné verze Výroční zprávy za minulý 

kalendářní rok. 

 

5) HARMONOGRAM DZ KTF UK 2016–2020 

Mgr. Martínek se vrátil k harmonogramu Dlouhodobého-strategického záměru KTF UK 

2016–2020, o jehož předložení AS KTF UK několikrát žádal svým usnesením. Sdělil, že se 

v té věci sešel s proděkankou pro rozvoj a diskutovali o tom, proč senát tento harmonogram 

žádá. Dohodli se na postupu při tvorbě dokumentu. 

Proděkanka pro rozvoj dr. Bravená předložila prezentaci, v níž nastínila své úvahy o možném 

postupu prací při přípravě harmonogramu resp. aktualizací DZ KTF UK 2016–2020. 

V následné diskusi prof. Novotný uvedl, že smyslem harmonogramu DZ KTF UK 2016–2020 

je podle jeho mínění to, že se má ujasnit, jaká je celková logická a tudíž i časová souslednost 

kroků, kterými má být fakulta rozvíjena ve smyslu cílů i nástrojů, jež text DZ KTF UK 2016–

2020 obsahuje. Aktualizace DZ KTF UK 2016–2020 bude vycházet z tohoto celkového 

harmonogramu a upřesní, jaké priority si fakulta pro ten který rok vytkla, a také to, co 

konkrétně v něm hodlá uskutečnit ze svých průběžných úkolů (včetně příslušné zodpovědné 

osoby). Aktualizace také umožní reagovat na změněné okolnosti, např. na podněty 

přicházející z rektorátu, a přidat nové nápady. Posouzení toho, zda harmonogram je či není 

plněn, musí být v zájmu fakulty kritické – pokud se něco nesplní, je třeba uvést srozumitelné 

zdůvodnění toho, proč k tomu došlo. To neznamená konfrontaci, neboť DZ KTF UK 2016–

2020 vyjadřuje společný závazek celé fakulty usilovat o rozvoj této instituce, tj. mj. nehledě 

na případné změny ve vedení, v senátu apod. 

Děkan dr. Brož opsal projednávané téma připodobněním fakulty ke staveništi, pro něž 

DZ KTF UK 2016–2020 představuje plán stavby. 

Dr. Vopřada připomněl, že se senátoři aktivně podíleli na vzniku DZ KTF UK 2016–2020, 

a dodal, že právě proto mají také zájem na tom, aby se záměr plnil. Ocenil, že se k tomu 

Mgr. Martínek opakovaně vrací. To je cesta, jak nenechat dokument ležet ladem, ale posunout 

jeho prostřednictvím fakultu dál. Je třeba začít na staveništi podle daných plánů stavět, aby 

nezůstalo jenom u plánování. 

Dr. Bravená se zeptala, jak podrobná by měla být aktualizace pro rok 2017. 

Prof. Novotný se vrátil k tomu, že je třeba hovořit o dokumentech dvou: o harmonogramu 

DZ KTF UK 2016–2017 a o aktualizaci pro rok 2017. Aktualizace by měla být co 

nejpřesnější a nejkonkrétnější. Proto je třeba otevřít diskusi, do níž by se zapojily osoby 

zodpovědné za příslušnou oblast působení KTF UK i osoby další, aby tak byl sběr podnětů co 

nejúplnější a aby se otevřel prostor i pro vzájemnou kontrolu. Navrhl, aby harmonogram i 



 

 

aktualizaci projednalo lednové zasedání senátu. V polovině prosince bude ustavující zasedání 

nově zvoleného senátu, konec ledna je realističtější. 

Diskuse se dotkla i konkrétních příkladů: logické a časové vazby mezi řešením otázky 

umístění fakulty a otázky prostorového řešení knihovny, zřízení místa výkonného redaktora 

fakultního časopisu, analýzy propagačních akcí zaměřených na uchazeče o studium a volby 

těch, jichž má smysl se účastnit, případně změny v přípravě fakultní účasti na nich apod. 

Plénum se shodlo na žádosti, aby byl senátu v lednu 2017 představen harmonogram DZ KTF 

UK 201–2020 a aktualizace pro rok 2017. Dr. Bravená souhlasila, že jde o reálný termín. 

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: „AS KTF UK bere na vědomí zprávu proděkanky pro rozvoj 

PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravené, Th.D., Ph.D., o přípravě harmonogramu DZ KTF UK 

2016–2020 a aktualizace pro rok 2017.“ 

 

6) RŮZNÉ 

6a) VOLBY DO AS KTF UK 

Dr. Červenková jako předsedkyně volební komise senátu sdělila, že jeden pedagog a dva 

studenti, kteří pobývají v zahraničí, nestihnou včas odevzdat písemný souhlas se svou 

kandidaturou. 

Prof. Novotný navrhl, aby AS KTF UK vyšel těmto kolegům vstříc tím, že povinnost 

uloženou v čl. 4 odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS KTF UK bude možné naplnit tak, že 

dotyčný naskenuje svůj souhlas s nominací (tj. včetně vlastnoručního podpisu) a odešle ho ve 

stanovené lhůtě mailem předsedkyni volební komise. Ta naskenovaný souhlas nominovaného 

přiloží k originálu nominačního lístku s vlastnoručním podpisem nominujícího. Nominující i 

nominovaný však vedle toho musí ještě před vlastními volbami odevzdat předsedkyni volební 

komise dokument, který bude obsahovat oba podpisy v originále. Pokud tak neučiní, bude 

kandidatura neplatná. 

Návrh byl diskutován a plénum formulovalo usnesení: 

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: „AS KTF UK stanoví pro volby do AS KTF UK, které proběhnou 

12., 14. a 15 listopadu 2016, že slovům písemný návrh spolu se souhlasem kandidáta (čl. 4 

odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS KTF UK) je možné rozumět i v tomto smyslu: 

Navrhovatel předloží v dané lhůtě (27. října, 12.00 hod.) písemný návrh s originálem 

vlastnoručního podpisu a skenem signovaného souhlasu kandidáta, a to na téže listině. 

Zároveň do 9. listopadu, 14.00 hod., dodá předsedkyni volební komise týž dokument s oběma 

vlastnoručními podpisy. Pokud tak neučiní, bude návrh považován za neplatný.“ 

 

6b) OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY 

Prof. Novotný představil vedoucího knihovny Mgr. Zdenka Širka, Th.D. a otevřel diskusi. 

Mgr. Martínek se vedoucího knihovny zeptal, jestli je současná otevírací doba finální verzí 

nebo zda je možné nad ní ještě debatovat. Kdyby totiž bylo možné jeden den týdně prodloužit 

otevírací dobu do večerních hodin, využívali by toho studenti dálkového studia. Dr. Širka 

odpověděl, že podoba je finální. Po dobu čtyř měsíců zaměstnanci knihovny zaznamenávali 

statistiky návštěvnosti podle hodin. Otevírací doba je sestavená podle návštěvnosti 

a pracovních možností. Za výpůjčním pultem musí sedět vždy dva zaměstnanci, a to z důvodu 

praktického, ale především bezpečnostního. Vedoucí knihovny by byl rád, kdyby byla 

knihovna více využívaná. Statistika ukázala, že hodně studentů do knihovny chodí v devět 

hodin ráno, ale ve večerních hodinách je návštěvnost minimální. 



 

 

Prof. Novotný se zeptal, zda by mohl vedoucí knihovny poskytnout analýzu návštěvnosti. 

Mgr. Širko se vyjádřil pozitivně s tím, že bude třeba ještě zohlednit rozdíl v návštěvnosti mezi 

jednotlivými měsíci. 

Na dotaz Bc. Nechvílové vedoucí knihovny uvedl, že návštěvnost studovny je ovlivněna 

různými faktory, k nimž patří především zařízení studovny (je špatně osvětlená, některé 

zářivky nepříjemně bzučí, dveře vržou, nevyhovuje celkové rozestavění knihovny a logistika 

prostoru, forma stolu atd.) i fakt, že v samotné studovně je k půjčení málo knížek a nevěnuje 

se dostatečná pozornost nákupu nových. Velkou výhodu má knihovna v tom, že je izolovaná 

od ostatních rušných částí budovy. V minulých měsících byl studentům v knihovně 

k dispozici tištěný dotazník na téma knihovna. 

Mgr. Martínek se zeptal, jestli by dotazník mohl být rozeslán všem studentům v elektronické 

podobě. Mohl by se tak lépe zmapovat názor všech studentů, i těch na dálkovém studiu. 

Mgr. Širko uvedl, že dotazník byl určen pro studenty, kteří knihovnu opravdu využívají. 

Studenti dálkového studia měli možnost dotazník vyplnit již dvě soboty a ti kteří do knihovny 

přišli, tak také učinili. Mgr. Martínek však poukázal na to, že ti, kdo se do knihovny 

nedostanou z časových důvodů, se logicky nemohou ani chopit tištěných dotazníků, a požádal 

ještě jednou, aby byla anketa provedena elektronicky. 

Tajemnice upozornila, že mail, který studenti uvádí při zápisu do studia, slouží pouze ke 

komunikaci se studijním oddělením. Vedoucí knihovny však objasnil, že knihovna má 

k dispozici maily těch studentů, kteří se v knihovně registrovali. 

 

15.50 odešli PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D., a ThLic. Prokop Brož, Th.D. 

 

6c) RADA PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ UK 

Prof. Novotný podal zprávu z AS UK: V souvislosti s novelou zákona o vysokých školách 

vzniká nový univerzitní orgán, tzv. Rada pro vnitřní hodnocení. Bude mít na starosti pravidla 

hodnocení kvality vzdělávací atd. činnosti veřejné vysoké školy i toto sebehodnocení 

samotné. Na UK bude mít 27 členů. Z toho 3 ze zákona: rektor Zima jako předseda, 

prorektorka Wildová jako místopředsedkyně a předseda AS UK Nigrin. Dalších 24 členů se 

dělí do čtyř oblastí: lékařské vědy a přírodní vědy (vždy po pěti), společenské vědy a 

humanitní a teologické vědy (vždy po sedmi). Přitom platí, že 8 členů navrhl rektor, 8 VR UK 

a 8 AS UK, v tom 4 studenti. Za FF UK a KTF UK byl skrze VR UK nominován do panelu 

humanitní a teologické vědy prof. Zdeněk Beneš. Čtyři členové AS UK zvolení za KTF se 

pokusili dosáhnout toho, aby byl za naši fakultu v RVH přítomen i teolog, jmenovitě prof. 

Novotný jako garant pregraduální a postgraduální teologie. Argumentovali tím, že katolická 

teologie je obor, v němž spočívá nezastupitelná raison d’être fakulty jako takové. Nakonec si 

ale rektor s poukazem na to, že už je naše fakulta zastoupena prof. Benešem, vybral jiné 

osoby. Za ETF je v RVH prof. Martin Prudký a za HTF prof. Jan Lášek. 

 

6d) NOMINACE HODNOTITELŮ DO NÁRODNÍHO AKREDITAČNÍHO ÚŘADU 

Prof. Novotný podal tuto zprávu: Novela zákona o vysokých školách přinesla novou podobu 

akreditačního řízení. Národní Akreditační úřad rozhoduje prostřednictvím své Rady. Jejími 

poradními orgány budou hodnotící komise, které budou připravovat stanoviska k jednotlivým 

správním řízením. Členové hodnotících komisí budou vybíráni z osob evidovaných v tzv. 

Seznamu hodnotitelů. Nebudou hodnotit svou vlastní vysokou školu. Do Seznamu 

hodnotitelů, který se člení dle oblastí vzdělávání, může být zapsána pouze osoba, která je 

všeobecně uznávanou odbornou autoritou v příslušné oblasti vzdělávání nebo studentem 

a splňuje podmínky pro zařazení do Seznamu hodnotitelů. V současnosti je možné podávat 

NAÚ návrhy, nejpozději do pátku 4. listopadu 2016, 15:30 hodin. 

 



 

 

6e) DALŠÍ 

Prof. Novotný seznámil senátory s dopisem p. Štefana Gricha, který se podělil o svá vidění 

Pána Ježíše, Matky Boží a dalších svatých, i o své telefonní hovory s nimi. 

Bc. Nechvílová pozvala všechny přítomné jménem studentského spolku Copertino na 

následující akce: v úterý 1. 11. proběhne vernisáž portrétů Michala Turbáka. Ve dnech 

23., 24. a 26. 11. proběhne na půdě fakulty knižní burza.  

 

3. UKONČENÍ 

Prof. Novotný ukončil zasedání v 16.05 a poděkoval všem přítomným za účast.  

 

 

 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

předseda AS KTF UK 

 

 

Za správnost: 

Pavla Glombová, zapisovatelka 

 

 



 

 

 

USNESENÍ PŘIJATÁ NA ŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 26. ŘÍJNA 2016 

 

1. AS KTF UK schválil program zasedání. 

 

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

 

3. AS KTF UK bere na vědomí zprávu proděkanky pro rozvoj PhDr. ThDr. Mgr. Noemi 

Bravené, Th.D., Ph.D., o přípravě harmonogramu DZ KTF UK 2016–2020 a 

aktualizace pro rok 2017. 

 

4. AS KTF UK stanoví pro volby do AS KTF UK, které proběhnou 12., 14. a 15 listopadu 

2016, že slovům písemný návrh spolu se souhlasem kandidáta (čl. 4 odst. 2 Volebního a 

jednacího řádu AS KTF UK) je možné rozumět i v tomto smyslu: Navrhovatel předloží 

v dané lhůtě (27. října, 12.00 hod.) písemný návrh s originálem vlastnoručního podpisu 

a skenem signovaného souhlasu kandidáta, a to na téže listině. Zároveň do 9. listopadu, 

14.00 hod., dodá předsedkyni volební komise týž dokument s oběma vlastnoručními 

podpisy. Pokud tak neučiní, bude návrh považován za neplatný. 

 

 

 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

předseda AS KTF UK 

 

 

za správnost: 

Pavla Glombová, zapisovatelka 


