
Zápis z řádného zasedání AS KTF UK  

13. září 2011 

 

 

 Prezenční listina 

 

Členové senátu: 

Přítomni: 

PhDr. Markéta Koronthályová 

Prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D 

ThLic. David Bouma, Th.D. 

ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar – přišel později 

Petr Nohel 

Jiří Jakoubek  

Marie Benáková 

Helena Michalíková – přišla později 

 

Omluveni: 

ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D. 

Mgr. David Svoboda, Ph.D. 

PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 

Tomáš B. Mohelník, Th.D. 

 

 

Hosté: 

ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK 

Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana 

prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. 

Doc. PhLic. Vojtěch Novotný,Th.D. 

Mgr. Vít Engelthaler 

Mgr. Daniel Feranc 

Vojtěch Roztočil 

 

Zasedání zahájila v 14:10 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všech 6 přítomných členů 

senátu a hosty.  

 

Program zasedání 

 

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání 

2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy) 

3. Jmenování vedoucího katedry fundamentální a dogmatické teologie 

4. Nové podmínky přijímacího řízení 

5. Delegování zástupce do rady VŠ 

6. Příprava voleb do AS UK 

7. Různé 
 

 

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání  

 

A.) Schválení programu 

Hlasování: 6 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se). 

 



„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“ 

 

B.) Schválení zápisu řádného zasedání senátu ze dne 14. 6. 2011 v upraveném znění. 

Hlasování: 6 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se). 

 

„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 14. června 2011 v upraveném znění.“ 

 

 

2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)  

 

Děkan: 6 bodů 

 

1. Během léta: Příprava reakreditace Teologických nauk; proběhla dvě zasedání komise. 

Bakalářský program je již vyřešen, na magisterském se dále pracuje.  

2. Ústav jazykové a odborné přípravy UK v Praze (UJOP) požádal o poskytnutí prostor pro 

jazykovou výuku studentů z USA. Výzva studentské komoře a studentům obecně k navazování 

kontaktů s těmito studenty (možnost anglické konverzace).  

3. Knihy z Německa (Neumarkt in der Oberpfalz) především fond z 20. století. Budou k rozebrání 

pro studenty – výzva pro studenty k pomoci s organizací.   

4. Probíhá přijímací řízení v druhém kole. Čísla ještě nejsou známá.  

5. Probíhá příprava Vysokoškolského zákona. 

6. Ve čtvrtek 22.9.2011 se koná setkání všech akademických pracovníků fakulty k plánování 

příštího roku. 

 

3. Jmenování vedoucího katedry fundamentální a dogmatické teologie 

 

14:30 přišel ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar (počet přítomných členů senátu vzrostl na 7). 

 

AS KTF UK byl požádán o vyjádření k návrhu na jmenování ThLic. Prokopa Brože, Th.D. 

vedoucím katedry fundamentální a dogmatické teologie. 

 

Profesor Royt vznesl dotaz na dosavadního vedoucího katedry docenta Novotného ohledně 

důvodu jeho rezignace. Docent Novotný odpověděl, že důvodem je nesouhlas s průběhem 

jednání ohledně Dlouhodobého záměru KTF UK a dlouhodobý nesouhlas s vedením fakulty. 

 

Prof. Kuthan ve svém příspěvku podpořil doc. Novotného prohlášením o jeho morálních i 

odborných kvalitách. 

 

Kolega Jakoubek vznesl dotaz na pana děkana, zda nevadí, že by byl vedoucí katedry současně 

děkanem. Odpověď pana děkana: Takové případy jsou, např. na  CMTF UP v Olomouci nebo na 

ETF UK. 

Návrh, aby do budoucna byl systém změněn tak, aby si vedoucího katedry vybírali členové 

katedry mezi sebou sami, podpořili Royt a Kuźniar. Pan děkan odpověděl, že všichni členové 

katedry byli osloveni, ale přijmout vedení katedry odmítli. 

 

Tajné hlasování  

Přítomno bylo 7 členů senátu. 

Navržení členové volební komise: Royt, Nohel 

Hlasování o členech volební komise: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se). 

 

„AS KTF UK schválil složení volební komise.“ 

 



Odevzdáno bylo 7 hlasovacích lístků. 

Hlasování: 5 (pro) : 1 (proti) : 1 (zdrželi se). 

 

„AS KTF UK počtem 5 hlasů ze 7mi přítomných členů vyslovil souhlas se jmenováním ThLic. 

Prokopa Brože, ThD. vedoucím katedry fundamentální a dogmatické teologie.“ 

 

14:45 přišla Helena Michalíková (počet přítomných členů senátu vzrostl na 8). 

 

4. Nové podmínky přijímacího řízení 

 

14.50 přišel Mgr. Vít Engelthaler, vedoucí studijního oddělení.  

 

Engelthaler: 

Některé změny byly spíše administrativního charakteru (během roku se ukázaly jako 

administrativně náročné). Větší změna se týká zrušení možnosti přijetí bez přijímacích zkoušek 

na magisterský obor KT, bakalářský obor TN, DKÚ, DEK. Dále změna formy PZ z ústní na 

písemný test u bakalářského a navazujícího magisterského oboru TN. Také byla snaha o precizaci 

termínů, zvláště co se týká elektronického podávání přihlášek. 

 

Jakoubek: Poznámky k magisterskému programu KT 

A: Co znamená osvědčení o „mravní bezúhonnosti“. Jaký to má praktický dopad?  

Odp.: Vychází z církevních dokumentů. 

B: Proč z přijímacích zkoušek zmizel např. požadavek na text v cizím jazyce? 

Odp.: Výzva k promýšlení koncepce přijímacích zkoušek obecně. Souvisí s počtem studentů. 

 

15:00 odešel prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., Dr.h.c. 

 

Hlasování o novém znění podmínek přijímacího řízení. 

 

Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se). 

 

„AS KTF UK schválil nové znění podmínek přijímacího řízení.“ 

 

15:10 odešel děkan ThLic. Prokop Brož, ThD. a Mgr. Vít Engelthaler. 

 

5. Delegování zástupce do rady VŠ 

 

Návrh na delegáta: 

PhDr. Josef Bartoň, Th.D., dosavadní zástupce KTF UK v radě VŠ 

 

Tajné hlasování  

 

Členové komise: Royt, Jakoubek 

Hlasování o členech volební komise: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se). 

 

„AS KTF UK schválil složení volební komise.“ 

 

Odevzdáno bylo 8 hlasovacích lístků. 

Hlasování: 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se). 

 

„AS KTF UK navrhl jako zástupce naší fakulty v Radě vysokých škol PhDr. Josefa Bartoně, Th.D.“ 

 



6. Příprava voleb do AS UK 

 

15:30 odešel ThLic. David Bouma, Th.D. (počet členů senátu klesl na 7) 

 

Kolega Feranc referoval o dění okolo voleb. 21 dnů před prvním dnem konání voleb se musí 

vyhlásit termín voleb. Musí trvat nejvýše 4 po sobě jdoucí dny s výukou. V jednom dni musí být 

volební místnost otevřena nejméně 4 hodiny.  

 

Termín voleb - návrh: 5., 7., 8., listopadu 2011; čas 10:00-14:00 

Z toho plyne: Seznam kandidátů musí být zveřejněn do 12:00 27. října 2011. 

 

A: Hlasování o složení volební komise, která bude připravovat volby do AS UK. 

PhDr. Markéta Koronthályová 

Jiří Jakoubek  

Marie Benáková - předsedkyně 

 

Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se). 

 

„AS KTF UK jmenoval volební komisi, která bude připravovat volby do AS UK ve složení: 

PhDr. Markéta Koronthályová, Jiří Jakoubek, Marie Benáková - předsedkyně.“ 

 

B: Hlasování o termínech voleb do AS UK. 

5., 7., 8., listopadu 2011; čas 10:00-14:00 

Seznam kandidátů musí být zveřejněn do 12:00 27. října 2011. 

 

Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se). 

 

„AS KTF UK stanovil termín voleb zástupců do AS UK pro období 2012 - 2015. Volby proběhnou 

ve dnech  5., 7., 8. listopadu 2011 od 10:00 do 14:00.“ 

 

C: Hlasování o termínu zveřejnění kandidátů do AS UK. 

Seznam kandidátů musí být zveřejněn do 12:00 27. října 2011. 

 

Hlasování: 7 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se). 

 

AS KTF UK stanovil termín zveřejnění kandidátek pro volby zástupců  do AS UK pro období 2012 - 

2015. K rukám volební komise musejí být odevzdány do 27. října 2011, 12:00.“ 

 

 

7. Různé 

 

A: Dotaz docenta Novotného ohledně „opatření děkana“ týkající se mezd akademických 

pracovníků (mzdové zařazení). Postup se neshoduje s vnitřním předpisem univerzity. Dokument 

tohoto typu by měl být schválen AS KTF UK.  

Odpověď děkana: Děkuje za upozornění. Bude přezkoumáno.  

 

15:45 Odešli Doc. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. a Mgr. Daniel Feranc 

 

B: Zopakování termínů dalších zasedání 

a. 25.10. 2011 

b. 29.11. 2011 

c. 10.1. 2012 



d. 21.2. 2012 

V čase 16:30 (změna oproti předchozí dohodě). Příští zasedání tedy bude 25.10.2011 v 16:30. 

 

Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání v 15,50.  

 

PhDr. Markéta Koronthályová  

předsedkyně AS KTF UK 

Zapsala: M. Benáková 



 

 

Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 13. září 2011 

 

 

„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“ 

„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 14. června 2011 v upraveném znění.“ 

„AS KTF UK počtem 5 hlasů ze 7mi přítomných členů vyslovil souhlas se jmenováním ThLic. 

Prokopa Brože, ThD. vedoucím katedry fundamentální a dogmatické teologie..“ 

 „AS KTF UK schválil nové znění podmínek přijímacího řízení.“ 

„AS KTF UK navrhl jako zástupce naší fakulty v Radě vysokých škol PhDr. Josefa Bartoně, 

Th.D.“ 

„AS KTF UK jmenoval volební komisi, která bude připravovat volby do AS UK ve složení: 

PhDr. Markéta Koronthályová, Jiří Jakoubek, Marie Benáková - předsedkyně.“ 

„AS KTF UK stanovil termín voleb zástupců do AS UK pro období 2012 - 2015. Volby 

proběhnou ve dnech  5., 7., 8. listopadu 2011 od 10:00 do 14:00.“ 

„AS KTF UK stanovil termín zveřejnění kandidátek pro volby zástupců  do AS UK pro období 

2012 - 2015. K rukám volební komise musejí být odevzdány do 27. října 2011, 12:00.“ 

 

 

 

PhDr. Markéta Koronthályová  

předsedkyně AS KTF UK 

 

Za správnost: M. Benáková 

 

 

 

 

 


