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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA  

AKADEMICKÝ SENÁT  
 

 

 

ZÁPIS Z  ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU KTF  UK 

DNE 16. PROSINCE 2015  

 

PRE ZENČ NÍ L ISTINA  

Přítomní členové senátu 
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 
Mgr. Jan Martínek 
PhDr. Jaroslav Mrňa 
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 
Bc. Klára Nechvílová 
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 
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D. – omluven 
ThLic. Denisa Červenková, Th.D. – omluvena 

Hosté 
Mgr. Jana Benešová – tajemnice fakulty 
ThLic. Prokop Brož, Th.D. – děkan fakulty 
doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. – proděkan pro studium 
Ing. Tereza Fatková – vedoucí studijního oddělení  
Ing. Leo Gallas, Ph.D. – zapisovatel 
Ing. Petr Mikeš – správa počítačové sítě 
doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. – proděkan pro rozvoj 

 
 

ZÁPIS Z  JED NÁNÍ AKADE MIC KÉH O SENÁTU KTF  UK 

1) ZAHÁJENÍ, URČENÍ SKRUTÁTORA 

Předseda AS KTF UK, prof. Novotný, zahájil jednání v 15. 05 hod. Po ověření usnášeníschopnosti 
navrhl, aby se úlohy skrutátora ujal Mgr. Martínek. Ten nominaci přijal. Návrh byl schválen tichým 
souhlasem pléna. 

 

2) SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

1) Zahájení, určení skrutátora 
2) Schválení programu zasedání AS KTF UK 
3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 25. listopadu 2015 
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4) Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy) 
5) Schválení Dlouhodobého-strategického záměru KTF UK 2016–2020 
6) Dokument o činnosti pomocných vědeckých pracovníků 
7) Podmínky pro udělování stipendia za vynikající studijní výsledky 
8) Různé 

Takto navržený program zasedání byl předložen ke schválení. 
Hlasování o návrhu: PRO 9 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 

 

3) KONTROLA A SCHVÁLENÍ ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 25. LISTOPADU 2015 

Návrh zápisu z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 25. listopadu 2015 byl rozeslán, připomínky byly 
zapracovány. Na místě nikdo další pozměňovací návrhy neuplatnil. 

V 15.09 hod. dorazil na zasedání AS KTF UK senátor dr. Pech. 

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 25. listopadu 2015 byl předložen ke schválení. 
Hlasování o návrhu: PRO 10 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 25. listopadu 2015. 

 

4) DĚKAN, KOLEGIUM DĚKANA (INFORMACE, DOTAZY) 

Děkan KTF UK přednesl následující body: 

Poděkování studentům, kteří zorganizovali adventní duchovní program (rorátní mše sv. a ranní 
modlitby), který se na fakultě uskutečňoval. 

Poděkování rektorovi Arcibiskupského semináře, ThLic. Janu Kotasovi, a všem, kdo jakkoliv přispěli 
ke zdárnému průběhu fakultní poutní mše a následného agapé dne 7. prosince 2015. 

Informace o účasti děkana na inauguraci děkana Teologické fakulty Trnavské univerzity v Trnavě, 
doc. ThLic. Miloše Lichnera, SJ, D.Th., dne 8. prosince 2015. 

Informace o oslavě výročí promulgace dokumentu II. Vatikánského koncilu Deklarace o poměru 
církve k nekřesťanským náboženstvím (Nostra aetate) 9. prosince 2015 v Arcibiskupském paláci 
na Hradčanech. Za KTF UK vystoupila ThLic. Denisa Červenková, Th.D. a za ETF UK doc. Pavel Hošek, 
Th.D. 

Dne 10. prosince 2015 schválila Vědecká rada UK akreditaci doktorského studijního oboru katolická 
teologie. Příslušná akta se odesílají k projednání v Akreditační komisi MŠMT. 

Proděkan pro studium, doc. Brož, seznámil AS KTF UK s výsledky evaluace výuky studenty 
prezenčního studia za minulý semestr a studenty kombinovaného studia za celý předchozí 
akademický rok. Postupovalo se podle univerzitního předpisu, protože KTF UK doposud nemá 
vypracován předpis vlastní; ten je nyní připravován. Ze 742 zapsaných studentů prezenčního 
a kombinovaného studia se evaluace zúčastnilo 55 studentů, což je 7,4 %. Předchozí evaluace 
se zúčastnilo 21 % studentů. Studenti hodnotili celkem 116 povinných a povinně volitelných 
předmětů, z nichž 67 je určeno (především) pro studijní obor Katolická teologie, Teologické nauky 
a Aplikovaná etika. V rámci studijních oborů Dějiny křesťanského umění a Dějiny evropské kultury 
mohli studenti hodnotit výuku 49 povinných a povinně volitelných předmětů. V průměru hodnotil 
každý zúčastněný student méně než tři předměty. Celkem bylo hodnoceno 57 vyučujících. Závěry 
evaluace se dne 21. 10. 2015 zabývalo kolegium děkana. Číselná a slovní hodnocení jsou přístupná 
dotčeným vyučujícím, vedoucím kateder, garantům oborů a členům kolegia děkana. Malý počet 
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hodnotících studentů neumožňuje formulaci statisticky relevantních závěrů této evaluace. Vedení 
fakulty děkuje všem studentům, kteří se evaluace výuky účastnili. 

Doc. Brož požádal senátory z řad studentů o pomoc při propagaci následné evaluace mezi studenty 
fakulty. Dále uvedl, že kontaktoval vedoucí studijního oddělení FF UK, aby se pracovníci studijního 
oddělení seznámili s aplikací, kterou FF UK používá pro evaluaci výuky, a posoudili, zda by ji KTF UK 
mohla používat. Mezi zamýšlené cíle patří to, aby studenti hodnotili všechny předměty nebo alespoň 
jejich větší část, zejména ovšem aby se zvýšila účast studentů na evaluaci. 

 

Diskuse s děkanem, proděkany a pracovníky děkanátu 

Bc. Nechvílová se na základě podnětů od studentů zeptala proděkana pro studium, proč byli někteří 
studenti informováni o změnách při přihlašování na státní zkoušky (lednový termín) prakticky až 
v okamžiku, kdy se na tyto zkoušky přihlašovali. Doc. Brož vysvětlil, že univerzita prosazuje to, aby 
byl průběh státních zkoušek zapisován elektronicky přímo do SISu. KTF UK přechází na tento systém 
ve všech svých oborech. Ukázalo se ovšem, že aplikace vyžaduje, aby měl student, který se přihlašuje 
k jakékoli části státní zkoušky, zadáno téma závěrečné kvalifikační práce. Proto muselo vedení 
fakulty přistoupit k opatření, které tuto povinnost studentům uloží. V navazující diskusi seznámili 
doc. Brož a ing. Mikeš senátory s některými aspekty nově zaváděného systému. 

Bc. Nechvílová vznesla dotaz, jakým způsobem se vyvíjí přípravy a organizace dne otevřených dveří 
na KTF UK. Doc. Brož uvedl, že tuto akci bude organizovat pracovnice PR, Mgr. Molová. Doc. Sládek 
upřesnil, že 17. prosince 2015 se bude konat pracovní schůzka k tomuto projektu. Bc. Volfová 
upozornila, že až do 15. prosince 2015 neuváděly internetové stránky KTF UK datum konání 
otevřených dveří i přesto, že termín byl známý už na začátku akademického roku. Dále navrhla, aby 
se datum konání dne otevřených dveří uvádělo v harmonogramu akademického roku. Doc. Brož 
s tímto návrhem souhlasil. Přislíbil též, že i řádné akce se budou umisťovat do kalendáře na webu 
KTF UK. 

Prof. Novotný navrhnul změnu rubriky „Aktuality“ webové stránky KTF UK tak, aby obsahovala šest 
políček na místo dosavadních tří. Bc. Nechvílová žádala, aby byl aktivněji využíván karusel ve vrchní 
části domovské stránky. Ing. Mikeš objasnil, že grafika stránky je sice celouniverzitní, oba tyto návrhy 
jsou nicméně proveditelné. Děkan uvedl, že za realizaci těchto změn bude zodpovědný doc. Sládek, 
který bude v této věci spolupracovat s PR a správou počítačové sítě. 

Dr. Vopřada se jménem několika vyučujících obrátil na děkana s upozorněním, že 14. prosince 2015 
pedagogové fakulty nahodile zjistili, že byly z knižního fondu vyřazeny tituly, které leží v krabicích 
na chodbě a jsou určeny ke skartaci, pokud si je ovšem dříve nerozeberou lidé procházející okolo. 
Jednalo se o finančně hodnotné tituly použitelné při přípravě přednášek a při studiu, mj. např. o sto 
kusů dosud nerozbalených biblí v hebrejském jazyce a o učebnice latinské a řecké gramatiky. 
Doc. Brož poznamenal, že vedoucí knihovny sdělil, že řečené bible asi užívány nebudou, protože se 
dnes většinou pracuje s verzemi dostupnými na internetu. Děkan dr. Brož sdělil, že tato akce souvisí 
s potřebou uvolnit rychle dvě místnosti ve prospěch arcibiskupství, a uvedl, že k dalšímu 
výraznějšímu vyřazování multiplikátů bude ještě docházet, pokud bude uzavřena dohoda o převodu 
knižního fondu, který nyní fakulta pro arcibiskupství spravuje, přímo do jejího vlastnictví. 
Prof. Novotný konstatoval, že opakovaně žádal různé předešlé vedoucí knihovny, aby byly 
vyřazované tituly nabízeny pedagogům a potom i studentům, ne však jednoduše skartovány. Dále 
uvedl, že z materiálů určených k likvidaci zachránil ručně psané katalogy knihovny a fototéky prof. 
Josefa Cibulky, které mají pro kolegy z ÚDKU velikou hodnotu, a vyjádřil zásadní nesouhlas 
se způsobem, kterým bylo s tímto materiálem nakládáno. Dr. Kubík označil toto počínání vedoucí 
knihovny za naprosto neprofesionální. Dr. Mrňa jeho stanovisko podpořil a připomněl, že došlo 
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ke kolizi se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů. 
Prof. Novotný uzavřel rozpravu konstatováním, že se takové věci již nesmí opakovat a že je třeba 
nalézt postup, který by tomu účinně předcházel. Děkan Brož navrhl, že na další očekávané 
vyřazování bude třeba zřídit komisi, do které jmenuje pracovníky z řad kateder, např. dr. Vopřadu. 
Podobně jako již AS KTF UK kdysi navrhoval, aby akademičtí pracovníci převzali supervizi 
nad akvizicemi do knižního fondu, nyní navrhuje, aby se podíleli i nad vyřazováním titulů. Doc. Brož 
a prof. Novotný se shodli, že by v této věci měla knihovna spolupracovat s pracovníky jednotlivých 
kateder. Přesný mechanismus musí být teprve nalezen. 

Prof. Novotný se otázal tajemnice, jakým konkrétním způsobem se KTF UK zapojuje do europrojektů, 
které podává univerzita a na nichž se mohou jednotlivé fakulty a součásti podílet. Mgr. Benešová 
odvětila, že jde o projekt OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, období 2014–
2020). Věcná prioritní osa číslo 1, jež fakultám umožňuje podání samostatných projektů na týmy 
excelentního výzkumu, předpokládá, že nejmenší objem finančních prostředků dosáhne 40 mil. Kč, 
což KTF UK z účasti na těchto projektech de facto vylučuje. Do druhé prioritní osy se KTF UK zapojila. 
Univerzita stanovila maximální sumy, o které mohou fakulty a další součásti usilovat. Akceptovala 
pouze takové anotace, které byly do příslušné aplikace vloženy ve vytčené lhůtě, naplňovaly 
jednotlivé identifikátory a byly kladně posouzeny příslušnými pracovníky rektorátu. KTF UK takto 
uplatnila jeden projekt, který byl bez připomínek schválen. 

Na základě dotazů prof. Novotného tajemnice upřesnila, že jde o projekt týkající se zkvalitnění 
pregraduální výuky dějin umění a že za teologii do aplikace nikdo žádnou anotaci nevložil. Děkan 
dr. Brož a proděkan doc. Sládek uvedli, že v prvním kole byla odeslána anotace týkající se podpory 
fakultních center, podpory vydavatelské činnosti ve spolupráci s Mezinárodní katolickou revue 
Communio. Na otázku prof. Novotného, proč nebyl projekt týkající se teologie odeslán, doc. Sládek 
odvětil, že to on neví. Prof. Novotný se ptal, kdo rozhodl o tom, že projekt odeslán nebude, resp. kdo 
s anotací patřičně nepracoval a o peníze na rozvoj teologie neusiloval. Doc. Sládek sdělil, že to on 
neví: on sám to nebyl. Tajemnice uvedla, že asi před rokem rektorát sbíral anotace, které potom 
„překlopil“ do databáze. Poté byl proděkanovi pro rozvoj – a tajemnici v kopii – doručen pokyn, 
že je třeba s anotacemi v databázi pracovat a do určeného data je odeslat. Prof. Novotný se zeptal, 
zda tím tajemnice tvrdí, že proděkan pro rozvoj s databází nepracoval. Ona odvětila, že neví, jak 
to bylo, a nemůže mluvit za pana proděkana. Prof. Novotný konstatoval, že také pan proděkan právě 
uvedl, že o dané věci nic neví. Doc. Sládek a tajemnice vyjádřili naději, že se snad bude moci fakulta 
zapojit dodatečně, pokud přijde z rektorátu další výzva. Prof. Novotný konstatoval, že příčina toho, 
co se přihodilo, nebyla v rozpravě pojmenována, a podotkl, že vzhledem k finanční situaci fakulty 
a vzhledem k tomu, jak těžce se shánějí prostředky na rozvoj teologické větve fakulty, si KTF UK 
nemůže dovolit přijít o jakoukoli částku. Předseda senátu se proto zeptal, co bude fakulta v této věci 
dělat a kdo konkrétně to učiní. Na tuto otázku nebyla dána žádná odpověď. Děkan dr. Brož nicméně 
požádal proděkana doc. Sládka, aby prověřil, jak to s anotacemi bylo. Prof. Novotný uzavřel tento 
bod naléhavým apelem na vedení fakulty, aby učinilo vše pro to, aby KTF UK peníze na rozvoj 
teologie získala. 

Mgr. Martínek vznesl dotaz, zdali měly oslavy výročí vzniku dokumentu Nostra aetate nějaké výstupy 
a praktické dopady. Děkan dr. Brož uvedl, že vyšla pouze tisková zpráva. Mgr. Martínek podotkl, 
že by bylo vhodné problematiku Nostra aetate v aktivitách KTF UK dále rozvíjet, zvláště v souvislosti 
s tzv. třetí rolí univerzity. Doc. Sládek připomenul, že na podzim roku 2016 bude KTF UK pořádat 
mezinárodní konferenci na téma křesťanské identity v kontextu konfrontace kultur a že by tato 
problematika mohla být součástí programu. 

Bc. Nechvílová navrhla, aby se výše uvedená tématika stala součástí dalšího běhu kurzu Masmediální 
komunikace, který proběhne v LS v rámci nabídky programu celoživotního vzdělávání kurzu, 
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a naléhala na to, aby bylo toto jeho zaměření předem deklarováno. Doc. Sládek tento návrh 
po diskusi přijal. 

Průběh a výsledky rozpravy byly předloženy ke schválení. 
Hlasování o návrhu: Schváleno tichým souhlasem. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal průběh a výsledky rozpravy s děkanem KTF UK na vědomí. 

 

5) SCHVÁLENÍ DLOUHODOBÉHO-STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU  KTF UK 2016–2020 

Děkan předložil AS KTF UK ke schválení druhou verzi Dlouhodobého-strategického záměru KTF UK 
2016–2020 (dále jen záměr), která byla 10. listopadu projednána ve VR KTF UK a následně 9. 
prosince připomínkována členy ad hoc ustavené pracovní skupiny, v níž byli zástupci kolegia děkana 
i AS KTF UK. Děkan poděkoval všem, kdo se prací zúčastnili, zvláště předsedovi AS KTF UK prof. 
Novotnému, za jejich nasazení. 

Mgr. Martínek upozornil na nutnost finální jazykové revize celého dokumentu. Ocenil, že se 
v předkládaném dokumentu, který má vlastně povahu „programového prohlášení“, se hovoří o KTF 
UK jako o fakultě „sebevědomé“ a požádal proděkana doc. Sládka o to, aby tento bod rozvedl 
poukazem na konkrétní body záměru, do nichž se tato vize promítá. Doc. Sládek hovořil o hrdosti 
na identitu fakulty, její historii a tradici, a o předávání moudrosti prostřednictvím vzdělávací 
i vědecké činnosti uvnitř akademické obce i mimo ni, zvláště prostřednictvím internacionalizace. 
Zmínil i hrdost absolventů na to, že mohli na fakultě studovat. 

Bc. Volfová položila doc. Sládkovi dotaz, zda by mohl objasnit hlavní priority dokumentu a zda 
existuje představa konkrétního časového harmonogramu naplňování jednotlivých cílů záměru. 
Doc. Sládek řekl, že harmonogram bude stanoven po schválení záměru v souvislosti s aktualizací 
záměru pro ten který rok. Dokument obsahuje podněty, s nimiž přišli jednotliví pracovníci, a sny, 
které chovají. 

Mgr. Martínek proděkana požádal, aby uvedl alespoň nějakou představu o konkrétní době realizace 
bodů záměrů. Doc. Sládek uvedl, že se bude vedení v průběhu roku ke všem bodům scházet, 
a poukázal na existenci institucionálního plánu rozvoje fakulty, ve kterém jsou obsaženy konkrétní 
časové údaje plnění stanovených cílů. 

Prof. Novotný namítl, že záměr nemůže být považován za snění, a citoval z něj slova, podle nichž jde 
o „závazek k vědomému úsilí“ a „vytčení cesty, kterou se přitom chce fakulta ubírat“. Je tedy třeba 
brát záměr vážně a stanovit jasné cíle i konkrétní harmonogram jejich plnění. Na realizaci záměru se 
také nebudou podílet pouze ti, kdo navrhli ten či onen bod textu, nýbrž obec jako celek, byť 
v různosti svých rolí. Záměr je totiž formulován jako výraz vůle celé akademické obce a právě jejím 
jménem ho bude AS KTF UK schvalovat. 

Doc. Brož podotkl, že záměr KTF UK je navázaný na záměr UK a oba záměry se budou řešit 
ve vzájemné součinnosti. Dodal, že i na univerzitní úrovni jsou různé aspekty dlouhodobého záměru 
předmětem diskuse, neboť jejich konkrétní realizace není věc jednoznačná. 

Prof. Novotný uvedl, že v nejbližší době bude třeba stanovit, jak bude fakulta s dokumentem 
pracovat: kdo se bude jednotlivým tématům věnovat, kdy a v jakém časovém sledu (různé cíle budou 
vyžadovat různou dobu jejich naplňování). Děkan uvedl, že pro každý rok se na univerzitě 
vypracovává dílčí harmonogram plnění cílů záměru s uvedením konkrétní odpovědnosti jednotlivých 
osob, a podobně tomu bude i na fakultě. 

Mgr. Martínek se zeptal, kdo má na KTF UK v gesci vnější vztahy. Děkan uvedl, že proděkan Sládek 
má na starost PR, zatímco institucionalizované vnější vztahy jsou svěřeny proděkance doc. Ryškové 
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– jejich kompetence se prolínají. PR je svěřeno referátu rozvoje, protože tato oblast působení fakulty 
musí růst. 

Mgr. Martínek se zeptal, jak se bude konkrétně naplňovat jeden z dílčích cílů třetí role KTF UK: 
„Formulovat stanoviska fakulty k zásadním otázkám stavu a perspektiv společnosti a církve.“ Děkan 
odpověděl, že fakulta nemá stálý výbor pro formulování stanovisek a že tato oblast se bude 
v budoucnu řešit. 

Bc. Volfová se ptala, jestli bude k dispozici hodnotící zpráva po roce naplňování záměru. Děkan 
uvedl, že tato věc by mohla být spojována s každoroční aktualizací. 

Prof. Novotný vyzval k vytvoření rámcové představy o celku uskutečňování záměru a organické 
návaznosti jeho jednotlivých úseků. Dále vyzval k systematickému vypracovávání dílčích cílů záměru 
včetně kompetencí a odpovědnosti konkrétních osob za plnění daných cílů. 

Dr. Pech vznesl dotaz, kdo připravuje dílčí zprávy o plnění rozvojových cílů fakulty, které jsou 
rektorem UK předkládány AS UK ke schválení. Dr. Vopřada a prof. Novotný uvedli, že dokument 
je předkládán rektorem a jméno konkrétní osoby, která jej vypracovala, neznají. 

Prof. Novotný vyzval děkana, aby určil konkrétní osobu, jež bude koordinovat celek záměru včetně 
aktualizací, závěrečných zpráv a harmonogramu. Děkan odvětil, že tato věc bude naplňována 
proděkanem pro rozvoj a jím samým. Mgr. Martínek odkázal na opatření děkana č. 4/2010, kde 
je dlouhodobý záměr svěřen proděkanovi pro rozvoj, a navrhl, aby bylo ve věci harmonogramu 
přijato usnesení. Jeho formulaci se senátoři věnovali poté, co přijali usnesení, jímž záměr schválili. 

Dlouhodobý-strategický záměr Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 2016–2020 byl 
v předmětné verzi předložen ke schválení. 
Hlasování o návrhu: PRO 10 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Dlouhodobý-strategický záměr Katolické teologické 
fakulty Univerzity Karlovy 2016–2020. 

Děkan poděkoval AS KTF UK za schválení tohoto velmi důležitého dokumentu. 

Ve věci harmonogramu bylo předloženo níže uvedené usnesení. 
Hlasování o návrhu: PRO 10 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů. 
Schválené 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. 

 

6) DOKUMENT O ČINNOSTI POMOCNÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ 

SK AS KTF UK žádala na zasedání dne 25. listopadu 2015 děkanát o poskytnutí dokumentu z r. 2011, 
který upravuje problematiku pomocných vědeckých pracovníků (dále jen PVP). Tento dokument 
ovšem nebyl děkanátem předložen. Děkan uvedl, že o dokumentu a situaci týkající se PVP bude 
jednat s vedoucími kateder 17. prosince 2015. Prof. Novotný se přimlouval za to, aby byla 
do přípravy dokumentu zapojena také studentská komora AS KTF UK. Bc. Nechvílová naléhala na to, 
aby byl dokument z roku 2011, který slouží jako základní podklad k řešení problematiky PVP 
na fakultě, senátorům předložen. Mgr. Benešová rekapitulovala obsah textu, který hovoří 
o možnosti každé z kateder požádat o přidělení určitého počtu PVP. Bc. Nechvílová požádala 

děkanát, aby dokument poskytl AS KTF UK k dalšímu jednání. Děkan to přislíbil. Mgr. Martínek 
navrhl, aby se celý bod projednal na lednovém zasedání AS KTF UK, což bylo přijato s tím, že tento 
bod bude zařazen k projednání na řádném zasedání AS KTF UK dne 27. ledna 2016. 
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7) PODMÍNKY PRO UDĚLOVÁNÍ STIPENDIA ZA VYNIKAJÍCÍ STUDIJNÍ VÝSLEDKY 

Bc. Volfová poděkovala tajemnici Mgr. Benešové resp. studijnímu oddělení a ing. Mikešovi 
z oddělení správy sítě za dodané podklady. Vznesla dotaz, jakým způsobem se konkrétně určuje 
přiznání stipendia za vynikající studijní výsledky. Citovala příklady kritérií, která fakulty UK pro tento 
účel aplikují. Ing. Mikeš uvedl, že na KTF UK se dle platného vnitřního předpisu zohledňuje podíl 
prospěchového průměru a počtu kreditů navýšeného o 60. Stipendium se přiznává zpětně 
za předchozí akademický rok mezi 10 % nejlepších studentů v každém oboru. Konkrétní vzorec 
pro výpočet stipendia lze upravit podle aktuální studijní situace, jež se od dob zpracování předpisu 
změnila. Ing. Mikeš dodal, že považuje změnu předpisu za žádoucí a že bude na této věci rád 
spolupracovat se studenty. Bc. Volfová upozornila, že na internetových stránkách fakulty 
se konkrétní znění fakultního předpisu nachází pouze v rubrice „předpisy“, zatímco u informací 
pro studenty je odkaz na univerzitní předpis. Prof. Novotný požádal ing. Mikeše, aby tuto věc 
napravil. Následně inicioval vznik pracovní skupiny složené z proděkana pro studium, vedoucí 
studijního oddělení, členů studentské komory AS KTF UK, dr. Pecha a ing. Mikeše, a požádal, aby 
skupina do poloviny února 2016 vypracovala věcnou revizi kritérií pro přiznávání prospěchového 
stipendia. Následně pak bude zpracována novela vnitřního předpisu. Děkan dr. Brož s tímto návrhem 
souhlasil. 

 

8) RŮZNÉ 

Prof. Novotný oznámil, že končí funkční období legislativní a studijní komise AS KTF UK. V rámci 
zasedání AS KTF UK dne 27. ledna 2016 proběhne diskuse o činnosti a obsazení těchto komisí. 
Předseda požádal členy AS KTF UK, aby na zasedání přišli připraveni a navrhli jména členů komisí. 
Rovněž požádal, aby se případní zájemci o členství v těchto komisích osobně dostavili na jednání AS 
KTF UK. 

Bc. Nechvílová požádala tajemnici fakulty o informace týkající se volných licencí MS Office 
pro studenty, o kterých AS KTF UK jednal 25. listopadu 2015. Mgr. Benešová seznámila se situací 
na FF UK. Tlumočila žádost kvestorky UK, aby jednotlivé fakulty nevstupovaly do samostatných 
jednání se softwarovými firmami, protože UK připravuje výběrové řízení na pořízení softwaru 
pro celou univerzitu a pokusí se přitom pamatovat i na licence pro studenty. 

Děkan poděkoval členům AS KTF UK za celoroční práci pro fakultu a v 16.46 hod. zasedání AS KTF UK 
opustil. 

Dr. Pech otevřel diskusi o elektronickém zapisování státních zkoušek. Doc. Brož a ing. Mikeš 
seznámili přítomné s tím, jak bude tato věc řešena v lednovém termínu. 

Předseda AS KTF UK, prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., poděkoval členům senátu za práci v roce 
2015 a ukončil zasedání v 16.57 hod. 

 

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 16. prosince 2015 

 

1. AS KTF UK schválil program zasedání. 

2. AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 25. listopadu 2015. 

3. AS KTF UK schválil Dlouhodobý-strategický záměr Katolické teologické fakulty Univerzity 
Karlovy 2016–2020. 

4. 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. 

 

 

 

 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

předseda Akademického senátu KTF UK 

 

 

 

za správnost: Leo Gallas, zapisovatel 

 

 


