
Zápis z řádného zasedání AS KTF UK  

21. února 2012 

 

 

 Prezenční listina 

 

Členové senátu: 

Přítomni: 

PhDr. Markéta Koronthályová 

ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D. 

Tomáš B. Mohelník, Th.D. 

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

ThLic. Mariusz Gerard Kuźniar 

Petr Nohel 

Jiří Jakoubek  

Marie Benáková 

 

Omluveni: 

ThLic. David Bouma, Th.D. 

Mgr. David Svoboda, Ph.D. 

PhDr. Petr Kubín, Ph.D.  

Helena Michalíková 

 

Hosté: 

ThLic. Prokop Brož, ThD., děkan KTF UK 

Mgr. Eva Loubová, asistentka děkana  

Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 

Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 

Mgr. Jana Benešová, tajemnice KTF 

Mgr. Daniel Feranc 

 

Zasedání zahájila v 16:35 hod. PhDr. Markéta Koronthályová a přivítala všechny přítomné členy 

senátu a hosty.  

 

Program zasedání 

 

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání 

2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy) 

3. Návrh na jmenování nových členů disciplinární komise KTF  

4. Stav výuky ve věznici v Ruzyni  

5. Informace z dění kolem nových VŠ zákonů 

6. Různé 

 

1. Schválení programu a zápisu z minulého zasedání  

 

A.) Schválení programu 

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

 

„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“ 

 

B.) Schválení zápisu řádného zasedání senátu ze dne 10. 01. 2012 v původním znění. 

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



 

„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 10. ledna 2012 v původním znění.“ 

 

2. Děkan a kolegium děkana (informace, dotazy)  

 

Děkan: 5 bodů 

1. Prof. Zedníček: v pátek bude vypraveno auto na pohřeb do Litoměřic 

2. PRVOUK: Každá teologická fakulta měla svůj program; na přání rektora UK, aby 

teologické fakulty se sjednotily do jednoho PRVOUKu. Koordinátorem je prof. FILIPPI. 

Název: Teologie jako způsob interpretace dějin a kultury. 1. března se na VR bude 

definitivně schvalovat. 

3. Reakreditace (Dějiny evropské kultury – bc.) a akreditace (Dějiny evropské kultury a 

Aplikovaná etika – mgr.); žádost děkana: Je třeba materiál probrat a schválit na VR 21. 

března, před tím je nutné ho projednat v AS KTF UK. Je třeba svolat mimořádné zasedání 

na 13. března 2012 v 16:30. 

4. Informativní shromáždění akademické obce: Poděkování dr. Bartoňovi, doc. Novotnému.  

5. Statut KTF UK: Dne 2. prosince byl i přes problémy schválen AS UK. Problematickými 

body se jevily čl. 4 o Velkém kancléři a dále nutnost doložit tzv. mravní bezúhonnost 

k přihlášce na teologický obor. Feranec a Royt popsali vývoj debaty a užitou argumentaci 

v senátu. 

Pozn.: Lorman: O dvojím právu (státním a církevním) je potřeba do budoucna vést diskuzi.  

 

Kolegium děkana 

1. Výběrové řízení na Erasmus: přihlášky se podávají do 6. března 

2. Otázky k anketě: proděkan Brož se zúčastní školení na toto téma 

3. Dotaz Jakoubka: vypisování termínů zkoušek a zobrazování pedagogům 

a. Technicky neproveditelné; v SISu neexistují „ročníky“. 

4. Dotaz Jakoubka: Zdá se být rozpor mezi zprávou o propuštění dvou zaměstnanců na jaře 

minulého roku a závěrečnou zprávou o příznivém stavu financí  fakulty na konci tohoto 

kalendářního roku. 

a. Místa byla zrušena, protože byla skutečně navíc. Na konci roku přišla částka 

z ministerstva. 

 

3. Návrh na jmenování nových členů disciplinární komise KTF 

 

Návrhy:  

 PhDr. Josef Bartoň, Th.D.  (akademický pracovník) 

 Mgr. Pavel Koronthály (studijní program Teologie, studijní obor Katolická teologie, 

specializace Patristika) 

 Ing. Jan Kulhánek (studijní program Teologie, obor Katolické teologie) 

 Mgr. Marie Opatrná (program Obecná teorie a dějiny umění a kultury, studijní obor 

Dějiny křesťanského umění, specializace Křesťanské umění novověku).  

 PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. (akademický pracovník) 

 

Skrutátoři: Benáková, Nohel, Jakoubek 

 

Hlasování:  

 

PhDr. Josef Bartoň, Th.D. 7 (pro) : 1 (proti) : 0 (zdrželi se) 

Mgr. Pavel Koronthály 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se) 

Ing. Jan Kulhánek 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se) 

Mgr. Marie Opatrná 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se) 



PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D. 8 (pro) : 0 (proti) : 0 (zdrželi se) 

 

„AS KTF UK schválil navržené členy disciplinární komise: PhDr. Josef Bartoň, Th.D., Mgr. Pavel 

Koronthály, Ing. Jan Kulhánek, Mgr. Marie Opatrná, PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D.“ 

 

 

4. Stav výuky ve věznici v Ruzyni 

 

 

V současné době je v Ruzyni 14 studentů Teologických nauk. Studenti platí 10.000 Kč za rok. 

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni 3 krát Ruzyň navštívit a vyzkoušet je.  

Stav je ale neútěšný. Hodiny nebyly odučeny. Komunikace mezi fakultou a věznicí vázne. Je 

ohroženo dobré jméno KTF UK. 

Otázky: 

1. V čem tento projekt neodpovídá dlouhodobému záměru a personálnímu zajištění? 

2. Jak zajistíme kvalitu výuky? 

3. Kam jdou peníze z projektu? (140.000 Kč za rok) 

 

Děkan: Projekt vznikal 2009-2010. Vojtěch Eliáš a Marek Matějek tento program vymysleli, že 

v rámci CŽV umožníme vězňům, aby dosáhli titulu. Tento kurz (ne studium) je zpoplatněno. Vít 

Engelthaler zjistil, že je můžeme zapsat po prvním roce do řádného studia, ale nešlo by 

z prvního roku CŽV nic uznat; během prvního roku by tedy zůstali bez splněných povinností a 

studium by jim bylo ukončeno. Proto se v minulém roce dohodlo, že vězni budou zapsáni do 

výuky hned a kurs CŽV jim umožní nahradit pro ně nedosažitelné řádné kontaktní hodiny. 

Indexy nemají studenti proto, protože Vít Engelthaler řeší uznání povinností v rámci již 

absolvované části kursu CŽV. CŽV mají být tři kontaktní hodiny + zkoušení. Koordinování 

kursu po dr. Matějkovi přezval dr. Eliáš. Bylo by dobré apelovat formou prohlášení na Eliáše, 

aby se o projekt více staral. 

Mezitím se objevila příležitost využít dovedností kolegy Nohela, který by mohl vypomoci jako 

pomvěd. Ale zatím nedošlo ke kontaktu mezi Nohelem a Eliášem. 

Ryšková: Věznice se na KTF UK obrátila. Byl vymyšlen projekt na základě modelu MUNI. Po 

uzavření CŽV ho lze uznat jako studium. Jde o smysluplný projekt, který je ale náročný. Návrh, 

aby se vytvořil takový model, aby tam někdo se studenty více pracoval. Např. nějaký pomvěd, 

nebo někdo další. Ale aby byl kontakt zintenzivněn. 

Děkan: Jak dál? Šlo o pilotní projekt., nevíme, jak skončí. Co se týče kvality: 3 kontaktní 

hodiny + odzkoušení. Peníze jsou určeny fakultě a mají jít i vyučujícím. V tomto byl problém 

v komunikaci. 

Proběhla rozprava, situace bude řešena. 

 

Návrh usnesení: 

„AS KTF UK doporučuje vedení fakulty pokračovat (ve smyslu dodržení platné smlouvy) 

v projektu studia odsouzených ve věznici Ruzyně v oboru Teologické nauky a žádá napravení 

stávajících nepořádků.“ 

 

Mohelník: Není jistota, zda to bylo dobře prodiskutováno na tolik, abychom to mohli doporučit. 

Koronthályová: Dvě otázky: 1. Smysluplnost. (potvrzeno Ryškovou, že ano) 2. Zda je dost sil. (není 

tak zřejmé) 

Ryšková: Co se míní slovem „pokračovat“? Dokončení platné smlouvy. 

 

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

 

„AS KTF UK přijal následující usnesení: „AS KTF UK doporučuje vedení fakulty pokračovat 



(ve smyslu dodržení platné smlouvy) v projektu studia odsouzených ve věznici Ruzyně v oboru 

Teologické nauky a žádá napravení stávajících nepořádků.“ 

 

 

5. Informace z dění kolem nových VŠ zákonů 

 

Benáková: Včera (pondělí 20. 2.) proběhlo shromáždění naší akademické obce za účelem 

informovanosti o připravovaných VŠ zákonech. Účast byla dobrá. Koordinační skupinka je s akcí 

spokojena.  

Příští úterý tj. 28. 2. proběhne tzv. Noc univerzit. Více informací na  

http://nocuniverzit.wordpress.com/ 

 

Následující den, 29. 2. proběhne v 10:00 protestní pochod. Výchozím bodem je Palachovo náměstí. 

Je potřeba informovat, informovat, informovat! 

Mohelník: Návrh pozvat velkého kancléře jménem senátu na Noc univerzit. 

Nohel: Zda není nevhodné pořádat „soudní proces“ po té, co proběhl v Plzni. 

Feranc: Tato otázka byla diskutována. Proces proběhne. 

 

6. Různé 

 

1. Royt: otázka jmenování prof. Kuthana vedoucím katedry, o které se hlasovalo na minulém 

zasedání senátu. Deklarace: Kdybych zde byl přítomen, tak bych pro něho hlasoval.  

2. Royt: informace: Chodí podivné dopisy, které píše jistý student 

a. Student z filosofické fakulty obtěžoval doc. Rakušanovou prostřednictvím mailů 

v době těhotenství 

b. Záležitost byla podána disciplinární komisi. 

c. V současné době je hospitalizován na psychiatrické léčebně. 

d. Posílá mnoho sprostých a drsných emailů. Po výhružce o ohrožení na životě bylo 

podáno trestní oznámení. 

 

 

 

Předsedkyně AS KTF UK ukončila zasedání AS KTF v 18,10.  

 

PhDr. Markéta Koronthályová  

předsedkyně AS KTF UK 

Zapsala: M. Benáková 



 

 

Usnesení AS KTF UK přijatá na řádném zasedání 21. února 2012 

 

 

„AS KTF UK schválil navržený program zasedání.“ 

„AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání dne 10. ledna 2012 v původním znění.“ 

„AS KTF UK schválil navržené členy disciplinární komise: PhDr. Josef Bartoň, Th.D., Mgr. Pavel 

Koronthály, Ing. Jan Kulhánek, Mgr. Marie Opatrná, PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D.“ 

„AS KTF UK přijal následující usnesení: „AS KTF UK doporučuje vedení fakulty pokračovat (ve 

smyslu dodržení platné smlouvy) v projektu studia odsouzených ve věznici Ruzyně v oboru 

Teologické nauky a žádá napravení stávajících nepořádků.“ 

 

PhDr. Markéta Koronthályová  

předsedkyně AS KTF UK 

 

Za správnost: M. Benáková 

 

 

 

 

 


