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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA  

AKADEMICKÝ SENÁT  

 

 

 

ZÁPIS Z  ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU KTF UK  

DNE 25. LISTOPADU 2015 
 

 

 

PREZENČ NÍ  L I ST I NA  

Přítomní členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D. 

ThLic. Denisa Červenková, Th.D. (odchod v 15.57 hod.) 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 

Mgr. Jan Martínek 

PhDr. Jaroslav Mrňa 

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. (příchod v 15.11 hod.) 

Bc. Klára Nechvílová 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 

PhDr. Milan Pech, Ph.D. (příchod v 15.37 hod.) 

Bc. Kateřina Volfová 

David Vopřada, Dr. 

 

Hosté 

Mgr. Jana Benešová – tajemnice fakulty 

ThLic. Prokop Brož, Th.D. – děkan fakulty 

Ing. Leo Gallas, Ph.D. – zapisovatel 

Pavla Glombová 

Mgr. David Kučerka, O.Cr. – zástupce KTF v Akademickém senátu UK 

Mgr. Eva Loubová – asistentka děkana fakulty 

Iveta Zemanová 
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ZÁP IS  Z  JE DNÁNÍ  AKADEM ICKÉHO  SE NÁT U  KTF  UK 

 

1) Zahájení zasedání AS KTF UK, určení skrutátora 

Zasedání Akademického senátu KTF UK zahájil jeho předseda, prof. Vojtěch Novotný, v 15.05 hod. Přítomno 
bylo deset senátorů. Dva senátoři, dr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková a dr. Milan Pech, se dostavili 
v průběhu zasedání (viz prezenční listina). 

Určení skrutátora 

Po ověření usnášeníschopnosti AS KTF UK navrhl jeho předseda jako skrutátora dr. Jaroslava Mrňu. Ten 
nominaci přijal a byl schválen tichým souhlasem pléna. 

Poděkování odcházející zapisovatelce a představení nového zapisovatele 

Předseda AS KTF UK poděkoval odstupující zapisovatelce, Pavle Glombové, za její práci pro AS KTF UK. Poté 
byl představen nový zapisovatel, dr. Leo Gallas. 

 

2) Schválení programu zasedání AS KTF UK 

Program řádného zasedání AS KTF UK byl společně s podkladovými materiály rozeslán senátorům. V 
avizovaném programu byly na návrh členů AS KTF UK učiněny dvě změny. 

Mgr. Martínek navrhl, aby byl bod č. 11 Činnost pomocných vědeckých pracovníků na KTF UK projednán 
po bodu č. 8 z důvodu logičtější návaznosti jednotlivých témat. 

Bc. Nechvílová navrhla, aby byl z tohoto jednání vypuštěn bod č. 12 Působení fakultního pěveckého sboru 
KTF UK ACANT. Důvodem byla omluvená nepřítomnost zástupce tohoto tělesa. Bod bude navržen k 
projednání na některém z příštích zasedání akademického senátu. 

Návrh programu po zapracování výše uvedených změn: 

1) Zahájení, určení skrutátora 

2) Schválení programu zasedání AS KTF UK 

3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 21. října 2015 

4) Zpráva o výsledcích doplňovacích voleb do studentské komory AS KTF UK 

5) Volba místopředsedy AS KTF UK 

6) Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy) 

7) Schválení Výroční zprávy o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 
2014 

8) Schválení podmínek přijímacího řízení pro doktorské studijní programy 

9) Činnost pomocných vědeckých pracovníků na KTF UK 

10) Vyjádření k návrhu Opatření děkana č. 8/2015 „Výše stipendia za vynikající studijní výsledky 
za akademický rok 2014/2015“ 

11) Vyjádření ke změně Opatření děkana č. 5/2014 „Výše doktorandských stipendií“ 

12) Různé 

Takto navržený program jednání byl předložen ke schválení.  
Hlasování o návrhu: PRO 10 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/A se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 
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3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 21. října 2015 

Předseda AS KTF UK rozeslal návrh zápisu z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 21. října 2015. Z řad 
senátorů nevzešly žádné připomínky. Děkan zaslal několik podnětů, které byly začleněny do výsledného 
návrhu, jenž byl poskytnut senátorům jako podklad pro závěrečné schválení. 

Předseda AS KTF UK se zeptal senátorů, zda chtějí vznést další pozměňovací návrhy, nikdo však tuto 
možnost nevyužil. 

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 21. října 2015 byl v předmětné verzi předložen ke schválení. 

Hlasování o návrhu: PRO 9 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/A se 1 hlas. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 21. října 2015. 

 

4) Zpráva o výsledcích doplňovacích voleb do studentské komory AS KTF UK 

Dr. Oulíková, předsedkyně volební komise, přednesla AS KTF UK zprávu o průběhu a výsledcích 
doplňovacích voleb do studentské komory AS KTF UK, které se konaly ve dnech 7. a 9. listopadu 2015.  

Voleb se zúčastnilo celkem 156 voličů z celkového počtu 809 voličů. Všechny odevzdané hlasovací lístky 
byly platné. Nikdo z hlasujících se hlasování nezdržel. Proti volbám nebyly vzneseny žádné námitky.  

K volbám se dostavilo 19 % oprávněných voličů. Podrobné údaje o účasti studentů jednotlivých oborů na 
doplňovacích volbách ukazuje následující tabulka. 

studijní obor 
počet studentů 

celkem 
počet hlasujících 

studentů 

% hlasujících 
studentů 

z celkového počtu 
studentů daného 

oboru 

Katolická teologie (Mgr.) 77 35 45 

Teologické nauky (Bc.) 191 32 17 

Teologické nauky (NMgr.) 53 17 32 

Aplikovaná etika (NMgr.) 51 22 43 

Dějiny křesťanského umění (Bc.) 126 25 20 

Dějiny křesťanského umění (NMgr.)* 65 6 9 

Dějiny evropské kultury (Bc.)* 99 9 9 

Dějiny evropské kultury (NMgr.)* 66 6 9 

doktorské studijní programy 81 4 5 

C E L K E M (všechny obory) 809 156 19 

* Tyto obory prezenčního studia nemají výuku v pondělí, tedy v den voleb. 

Seznam kandidujících, počet získaných hlasů a údaj o zvolení ukazuje následující tabulka. 

kandidující počet získaných hlasů údaj o zvolení 

Bc. Klára Nechvílová 89 zvolena 

Mgr. Jan Martínek 62 zvolen 

Ing. Leo Gallas, Ph.D. 57 nezvolen 

Bc. Tomáš Konečný 31 nezvolen 

 



strana 4 z 10 

Systém hlasování umožňoval, že každý hlasující mohl dát svůj hlas jednomu nebo maximálně dvěma 
kandidátům. Úhrnem tak všichni kandidáti získali 239 volebních hlasů. 

Předseda AS KTF UK poděkoval předsedkyni volební komise za podrobnou zprávu o průběhu a výsledcích 
voleb. Rovněž poděkoval všem členům volební komise za jejich nasazení. 

V rámci diskuse se hledaly cesty, kterými by bylo možno zvýšit volební účast, zejména pak u oborů s účastí 
velmi nízkou. Bylo konstatováno, že volební účast je svědectvím o nezájmu a nedostatečné informovanosti 
studentů. Vliv na ni měla i skutečnost, že počet volebních dnů byl záměrně omezen na předepsané 
minimum, protože se jednalo pouze o volby doplňující. 

Přednesená zpráva o výsledcích doplňovacích voleb do studentské části AS KTF UK ve dnech 7. a 9. 
listopadu 2015 byla předložena ke schválení. 
Hlasování o návrhu: PRO 11 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/A se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK bere na vědomí zprávu o výsledcích doplňovacích voleb do studentské 
komory AS KTF UK. 

 

5) Volba místopředsedy AS KTF UK 

Prof. Novotný uvedl bod týkající se volby místopředsedy AS KTF UK: tato funkce byla uvolněna tím, že 
Bc. Nechvílová při přechodu z bakalářského do navazujícího magisterského studia dočasně přestala být 
členkou akademické obce KTF UK. Uvolněné místo místopředsedy AS KTF UK je tradičně obsazováno 
studentem a mělo by tomu tak být i nyní. Pro volbu byla navržena a tichým souhlasem schválena volební 
komise ve složení prof. Novotný, doc. Bartoň a dr. Vopřada. Bc. Volfová na funkci místopředsedkyně AS KTF 
UK navrhla Bc. Nechvílovou. Jiné návrhy nebyly vzneseny. Bc. Nechvílová volební nominaci přijala. Jedenáct 
přítomných senátorů ve volbách odevzdalo celkem jedenáct platných hlasovacích lístků. Žádný 
z přítomných senátorů se hlasování nezdržel. Nominovaná senátorka obdržela jedenáct platných hlasů. 

Usnesení konstatující výsledek volby místopředsedy AS KTF UK bylo předloženo ke schválení. 
Hlasování o návrhu: PRO 11 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/A se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK zvolil místopředsedkyní AS KTF UK kolegyni Bc. Kláru Nechvílovou. 

 

6) Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy) 

Děkan přednesl následující body: 

 6.1 Poděkování doc. Opatrnému a dr. Lormanovi za jejich nasazení při organizaci konference Otázky rodiny 
v současném světě a současné církvi, která proběhla na KTF UK ve dnech 4. a 5. listopadu 2015.  

6.2 Informace o služební cestě na katolickou teologickou fakultu v chorvatském Đakovu (Katolički 
bogoslovni fakultet u Đakovu), kde vystoupil s proslovem na zdejších dies academicus. Mezi naší 
a tamější fakultou je rozvíjena spolupráce. Tři studenti zmíněné fakulty na KTF UK studují v rámci 
programu Erasmus. 

6.3 Děkan byl členem delegace UK, která ve dnech 9. a 10. listopadu 2015 navštívila Katolickou univerzitu 
v Lovani (Katholieke Universiteit Leuven) a Svobodnou univerzitu Brusel (Vrije Universiteit Brussel). 
Děkan naší fakulty jednal s děkanem lovaňské teologické fakulty (Faculteit Theologie 
en Religiewetenschappen) o rozvoji spolupráce mezi oběma školami, zejména v rámci doktorského 
studia a při výměně odborníků pro odborné komise. 

6.4 Informace, že dne 10. listopadu 2015 se konalo zasedání Vědecké rady KTF UK. 

6.5  Pokračuje program vzdělávání vězňů ve vazební věznici Praha – Ruzyně. Za projekt zodpovídá 
dr. Lorman. 

6.6  Proběhlo podzimní kolo promocí. Absolventi bakalářského studia byli promováni v  Profesním domě, 
absolventi magisterského cyklu v Karolinu. V Karolinu se uskuteční též doktorské promoce (27. 
listopadu 2015) a promoce licenciátů (1. prosince 2015). Děkan vyzval všechny přítomné k účasti. 
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6.7  Dne 5. 11. 2015 zemřel Mons. ThLic. Bohumil Kolář, který v minulosti na KTF vyučoval katechetiku a 
v roce 2013 mu byla udělena Pamětní medaile Arnošta z Pardubic. 

6.8 Připomenutí letošní oslavy výročí 17. listopadu a následné opakování této oslavy studenty v neděli 22. 
listopadu. 

6.9  Upozornění, že k 30. listopadu 2015 se uzavírá účtovací období fiskálního roku 2015.  

6.10 Seznámení s připravovanou koncepcí vědy na UK. Tato koncepce počítá s následujícími programovými 
součástmi: 

 1) Stávající program PRVOUK (Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově) se budou 
transformovat do programu PROGRESS. 

 2) Program UNCE, v rámci kterého má naše fakulta projekt UNCE 204008/2012 Transcendence a její 
interpretace v teologii a umění. Děkan poděkoval všem, kteří se na tomto programu podílejí. 

 3) Program Donatio Universitatis Carolinae, v rámci kterého budou finančně podporováni dva až tři 
významní vědci působící na univerzitě. Výše podpory bude činit zhruba jeden milion korun ročně. Tyto 
prostředky mají oceněným vědcům umožnit, aby si uspořádali své záležitosti a mohli spolufinancovat 
např. zahraniční studijní pobyty atd. 

 4) Program GAUK (Grantová agentura UK) bude i nadále pokračovat. 

 5) Projekt „Specifický vysokoškolský výzkum“ bude pokračovat i nadále. 

 6) Projekt „Soutěž vysoce kvalitních monografií na UK“ bude i nadále pokračovat. 

 7) V roce 2017 bude spuštěn program PRIMUS zaměřený na podporu postdoktorandských projektů. 
Program má vyjádřit zájem UK o mladé nadané vědce. 

6.11 Poděkování za připomínky k Dlouhodobému strategickému záměru KTF UK. Nyní je připravena nová, 
druhá verze tohoto dokumentu. Děkan navrhuje vytvořit pracovní skupinu, která by se tímto 
dokumentem zabývala a připravila jej k projednání na řádném zasedání AS KTF dne 16. prosince 2015. 

6.12 Informace o konání tradiční poutní slavnosti KTF UK, která se letos uskuteční v pondělí 7. prosince od 
16.30 hod. v kapli Arcibiskupského semináře. Hlavním celebrantem bude apoštolský nuncius v České 
republice, Mons. Giuseppe Leanza. V době slavnosti bude na KTF UK zrušena výuka. Studenti i vyučující 
budou informováni prostřednictvím elektronické pošty. PR fakulty, mgr. Renáta Molová, byla požádána 
o vytvoření propagačního plakátku. 

6.13 Informace o konání adventních akcí na půdě KTF UK. Jedná se zejména o rorátní mše svaté spojené 
s následnou společnou snídaní a o ranní zastavení v modlitbě. Děkan vyjádřil poděkování těm, kteří 
tyto akce organizují. 

6.14 Informace o připravované oslavě výročí vzniku dokumentu II. Vatikánského koncilu Deklarace o 
poměru církve k nekřesťanským náboženstvím (Nostra aetate). Na oslavěspolupracují Arcibiskupství 
pražské a KTF UK. Oslava se uskuteční ve středu 9. prosince 2015 v Sále kardinála Berana 
v Arcibiskupském paláci na Hradčanech. Začátek je plánován na 16.00 hod.  

 

Diskuse s děkanem KTF UK a pracovníky děkanátu: 

Prof. Novotný přijal výzvu děkana k vytvoření pracovní skupiny, která by se věnovala pracím na 
Dlouhodobém záměru. Diskuse ústila v rozhodnutí, že jejími členy se stane děkan fakulty, proděkan pro 
rozvoj, tajemnice fakulty, předseda akademického senátu, oba místopředsedové senátu a Mgr. Martínek. 
Termín setkání byl stanoven na 2. prosince 2015. 

Paní Zemanová vznesla dotaz, zdali by mohla být v sobotu 12. prosince 2015 zrušena výuka kombinovaného 
studia, protože se v tento den dopoledne bude v pražské katedrále otevírat Svatá brána Božího 
milosrdenství. Studenti by se této události rádi zúčastnili. Děkan připomněl, že studentům kombinovaného 
studia byla již dříve zrušena výuka, aby se mohli zúčastnit Národního eucharistického kongresu v Brně. Dále 
poukázal na to, že zrušenou výuku nemohou studenti kombinovaného studia prakticky nijak nahradit. Proto 
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se děkan přiklání k tomu, aby se výuka nerušila a účast na obřadu otevření Svaté brány byla ponechána na 
individuálním rozhodnutí každého studenta. 

Mgr. Martínek připomenul, že na konferenci o rodině, která se na KTF UK konala 4. a 5. listopadu 2015, 
vystoupil prof. Paul Zulehner s apelem na pomoc uprchlíkům. Mgr. Martínek se domnívá, že tento apel by 
neměl na půdě KTF UK zaniknout a mělo by se s ním dále pracovat, minimálně v oblasti etiky. 
Dr. Červenková připomněla, že na KTF UK působí Centrum pro studium migrace, které se těmito otázkami 
přímo zabývá. Děkan však upozornil na tíživou personální situaci zmíněného vědeckého centra, která je 
příčinou jeho aktuální nízké aktivity. Z diskuse vyplynulo, že v současné době KTF UK zřejmě nemá dostatek 
sil na adekvátní uchopení této problematiky. 

Mgr. Martínek přednesl podnět vzešlý z řad studentů, který se týkal nedostatečného počtu nádob na 
tříděný odpad v prostorách KTF UK. Tajemnice konstatovala, že by to neměl být problém, že situaci prověří 
a zjedná nápravu. 

Dr. Vopřada se zeptal tajemnice na vývoj řešení situace učebny P5, kde nefunguje projektor. Mgr. Benešová 
sdělila, že vede tuto záležitost v patrnosti, ovšem podotkla, že se jedná o problém většího rozsahu. 
Předběžná kalkulace opravy byla vyčíslena na více než 100 tis. Kč. Podle vyjádření paní tajemnice by se 
oprava mohla uskutečnit v době kolem Vánoc, kdy nebude probíhat výuka. 

Bc. Nechvílová upozornila, že studenti FF UK si mohou na základě příslušnosti k fakultě zdarma pořídit sadu 
kancelářského software MS Office. Požádala proto tajemnici fakulty, aby zjistila, za jakých podmínek by bylo 
možné zařídit totéž pro studenty KTF UK. Paní tajemnice přislíbila, že se bude na tuto záležitost informovat 
u paní kvestorky a na schůzi tajemníků fakult dne 9. prosince 2015. 

Dr. Vopřada připomenul, že již dříve se jednalo o koncepci řešení e-mailového serveru a licencování 
software pro celou fakultu. Konkrétně se uvažovalo o pořízení softwaru Microsoft Office 365 pro studenty i 
vyučující KTF UK. Paní tajemnice přislíbila, že se informuje i ohledně této možnosti. 

Mgr. Martínek vznesl dotaz na situaci ohledně profesionálního software, např. BibleWorks. Z rozpravy 
vyplynulo, že by bylo vhodné učinit ze záležitostí týkajících se software bod k samostatnému projednání 
na některém z následujících zasedání AS KTF UK. Pozván bude pracovník z oddělení informačních 
technologií, kterému budou položeny otázky, jejichž znění bude upřesněno. 

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. 

 

7) Schválení Výroční zprávy o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 
2014 

Prof. Novotný konstatoval, že text výroční zprávy byl členům AS KTF UK s předstihem rozeslán, a požádal 
asistentku děkana, Mgr. Loubovou, aby představila způsob, jímž byla zohledněna diskuse, kterou AS KTF UK 
vedl nad první verzí výroční zprávy v průběhu předchozího zasedání. Mgr. Loubová uvedla, že vznesené 
připomínky zapracovala. Nejvýraznější změna se projevila v závěrečném bibliografickém soupisu. Prof. 
Novotný poděkoval za spolupráci a nabídl přítomným možnost rozpravy. Nikdo se však do ní nezapojil. 

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty v roce 2014 byla 
předložena ke schválení. 
Hlasování o návrhu: PRO 12 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/A se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické 
teologické fakulty v roce 2014. 

 

8) Schválení podmínek přijímacího řízení pro doktorské studijní programy 

Prof. Novotný konstatoval, že text podmínek přijímacího řízení pro doktorské studijní programy byl členům 
AS KTF UK s předstihem rozeslán, a požádal předkladatele o jeho uvedení. Děkan uvedl, že pracovník 
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Oddělení pro vědu, vnější a zahraniční vztahy KTF UK, Mgr. Novotný, který návrh připravil, je v době 
zasedání AS KTF UK na rektorátu UK a nemůže tedy text představit. Podmínky byly schváleny jednotlivými 
oborovými radami. 

Dr. Vopřada jako fakultní kaplan vyjádřil názor, že požadavek, aby uchazeč o studium doktorského 
programu Církevní a obecné dějiny předložil potvrzení o mravní bezúhonnosti, je nadbytečný, protože ho 
církevní normy nevyžadují, a navíc i věcně nefunkční, protože je naplňován jen velmi formálně. Vznesl proto 
dotaz, zda je nezbytné na této podmínce trvat. Děkan připomenul, že oborová rada již podmínky 
přijímacího řízení pro doktorské studijní programy schválila, a to včetně této podmínky. Nebylo by tedy 
vhodné do textu nyní zasahovat. Prof. Novotný navrhnul, aby byl diskutovaný požadavek tentokrát 
ponechán, avšak vypuštěn v podmínkách přijímacího řízení pro další akad. rok. Děkan i dr. Vopřada návrh 
přijali. 

Podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní programy byly předloženy ke schválení. 
Hlasování o návrhu: PRO 11 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/A se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní programy 
pro akademický rok 2016–2017. 

 

9) Činnost pomocných vědeckých pracovníků na KTF UK 

Prof. Novotný představil podnět týkající se pomocných vědeckých sil na KTF UK, který Mgr. Martínek 
předložil AS KTF UK a který předseda AS KTF UK obratem postoupil děkanovi: „Prosím, aby byla na zasedání 
předložena souhrnná zpráva o aktuálním počtu, zařazení a náplni práce jednotlivých pomvědů, a jejich 
zapojení do vědecké činnosti na KTF UK. Zajímá nás, jakým způsobem pomvědství na fakultě funguje a jaká 
je koncepce využívání pomvědské síly do budoucna, proto by bylo žádoucí, aby se na zasedání dostavila 
kompetentní zodpovědná osoba.“ 

Žádaná souhrnná zpráva předložena nebyla. Děkan na místě nastínil, že pomocní vědečtí pracovníci se 
pomyslně dělí do tří skupin. První skupinu tvoří studenti dlouhodobě systematicky pracující na konkrétních 
projektech v rámci jednotlivých kateder. Další pak studenti pracující na potřebných úkolech v rámci 
zajišťování chodu fakulty apod. Třetí skupina zahrnuje studenty, kteří se podílejí na organizaci 
příležitostných akcí, např. různých konferencí atd. Z hlediska odborné kompetence je možno rozlišovat mezi 
studenty pregraduálního a postgraduálního studia. 

Mgr. Martínek vznesl dotaz týkající se odměňování pomocných vědeckých pracovníků a chtěl též vědět, 
jakými normami se tato oblast řídí. Tajemnice uvedla, že odměna se vyplácí ve formě účelového stipendia 
ve výši 80 Kč/hod. (netto). Zdrojem financí je stipendijní fond. 

Prof. Novotný navrhl, aby se výše odměny více odvíjela od reálné náročnosti vykonané aktivity a míry 
nasazení.  

Děkan dále uvedl, že v roce 2011 bylo vedoucím kateder oznámeno, že mohou o pomocné vědecké 
pracovníky požádat. V současnosti však této možnosti využívají pouze dvě katedry. Z následné diskuse však 
vyplynulo, že pedagogové ani studenti nevědí, jak postupovat v případě, že mají zájem o zřízení nebo 
obsazení těchto funkcí, jaká jsou tu platná kritéria, časová náročnost, vymezení pracovní činnosti apod. 
Děkan přislíbil, že tuto problematiku přednese na kolegiu děkana a projedná s vedoucími kateder. Bc. 
Volfová se přimlouvala za vytvoření dokumentu, který by studentům jejich otázky zodpověděl. 
Prof. Novotný a dr. Brož se shodli na potřebě vytvoření rámcového dokumentu, který by jednoznačně 
vymezoval parametry týkající se pomocných vědeckých pracovníků a nabízel by i praktické informace jak 
pro pedagogy, tak pro zájemce z řad studentů. 

Zpráva a rozprava o problematice pomocných vědeckých pracovníků na KTF UK byly předloženy 
ke schválení. 
Hlasování o návrhu: PRO 11 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/A se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK bere na vědomí zprávu a rozpravu o působení pomocných vědeckých 
pracovníků na KTF UK. 
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10) Vyjádření k návrhu Opatření děkana č. 8/2015 „Výše stipendia za vynikající studijní výsledky 
za akademický rok 2014/2015“ 

Prof. Novotný konstatoval, že text opatření byl členům AS KTF UK s předstihem rozeslán, a požádal 
předkladatele o jeho uvedení. Tajemnice sdělila, že v současnosti splňuje podmínky pro přiznání tohoto 
stipendia 54 (nebo 56) studentů KTF UK. Navrhovaná výše stipendia je stejná jako v uplynulém 
akademickém roce, tedy 16 tis. Kč. Stipendium se vyplácí jednorázově za celý akademický rok. Celková výše 
stipendií činí 864 tis. Kč. Přiznávání stipendií se řídí schválenými podmínkami. 

Z diskuse vyplynulo, že studentům není známo, jaká kritéria by měli splnit, aby na toto stipendium dosáhli. 
Dále bylo poukázáno na nestejnou náročnost studia v jednotlivých ročnících. Byla také zmíněna skutečnost, 
že nesplnění již zapsaného předmětu (a tím pádem nutnost jeho druhého zápisu v dalším akademickém 
roce) není překážkou pro získání tohoto stipendia, což řada studentů chápe jako nespravedlnost. Byla proto 
nadnesena otázka, zda by nemělo být v pravidlech pro získání prospěchového stipendia uvedeno, že 
nesplnění zapsaného povinného předmětu je překážkou pro získání tohoto stipendia. 

Prof. Novotný navrhl, aby se pro další kvalifikovanou diskuzi všichni seznámili s přesným zněním předpisu, 
který upravuje získávání stipendií za vynikající studijní výsledky. Bc. Volfová a další studenti požádali děkana 
a tajemnici fakulty, aby byla AS KTF UK předložena statistika týkající se studentů, kteří v posledních pěti 
letech stipendium za vynikající výsledky získali, a to tak, aby byla rozepsána dle jednotlivých oborů a stupňů 
studia a aby z ní bylo pokud možno patrné i to, jakých výsledků odměnění studenti dosáhli. Tajemnice 
přislíbila, že podklad od studijního oddělení vyžádá. 

Návrh Opatření děkana č. 8/2015 „Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2014–
2015“ byl předložen ke schválení. 
Hlasování o návrhu: PRO 11 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/A se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu Opatření děkana č. 8/2015 „Výše 
stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2014–2015“. 
 

11) Vyjádření ke změně Opatření děkana č. 5/2014 „Výše doktorandských stipendií“ 

Prof. Novotný konstatoval, že text opatření byl členům AS KTF UK s předstihem rozeslán, a požádal 
předkladatele o jeho uvedení. Děkan sdělil, že účelem opatření je stabilizace systému financování řádných 
doktorských stipendií. Tajemnice uvedla, že změna se týká přílohy Opatření děkana č. 5/2014 a vztahuje se 
k systému bodového ohodnocení: rozšiřuje kritéria pro získání prémií o další položky tak, aby bylo možné 
lépe oceňovat aktivity studentů. Hodnota bodu se snižuje. Pokud by nedošlo ke korekci hodnoty bodu, 
celková výše přiznaných stipendií by přesáhla finanční možnosti stipendijního fondu o 400 tis. Kč. 

V rozpravě prof. Novotný připomněl, že ačkoli nelze vyplácet stipendia studentům 4. ročníku, děkan jim 
hodlá – dle dosažených výsledků – přilepšit z fondu účelových stipendií. Děkan to potvrdil. 

Návrh Opatření děkana č. 8/2015 „Výše stipendia za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2014–
2015“ byl předložen ke schválení. 
Hlasování o návrhu: PRO 11 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/A se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko ke změně Opatření děkana č. 5/2014 „Výše 
doktorandských stipendií“. 
 

12) Různé 

Prof. Novotný oznámil, že Vědecká rada KTF UK schválila akreditaci doktorského studia teologie. Příslušný 
spis byl odeslán na rektorát a 10. prosince 2015 by jej měla projednat Vědecká rada UK. Akreditace 
magisterského studia Katolické teologie byla schválena kolegiem rektora a nyní se čeká na její schválení 
Akreditační komisí. 

Bc. Volfová pozvala všechny přítomné na tradiční studentskou Mikulášskou besídku, která se bude konat 
8. prosince 2015 od 17.00 hod v učebně P3. Děkan sdělil, že se z důvodu služební cesty do zahraničí bohužel 
nebude moci zúčastnit.  
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Prof. Novotný nadnesl otázku, zda a jakým způsobem reagovat na události spojené s letošními oslavami 
17. listopadu. Diskuse ústila ve formulaci návrhu usnesení. 

Ten byl předložen ke schválení. 

Hlasování o návrhu: PRO 11 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/A se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK podporuje úsilí o to, aby byla památka událostí 17. listopadu 1939 a 1989 
slavena v duchu demokratických tradic Univerzity Karlovy a celé české akademické obce. Děkuje všem, 
kdo se o důstojnou oslavu zasadili v letošním roce. 
 

 

 

Ukončení zasedání 

Předseda AS KTF UK ukončil zasedání v 16.57 hod. a poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

 

 

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 25. listopadu 2015 

 

1. AS KTF UK schválil program zasedání. 

2. AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 21. října 2015. 

3. AS KTF UK bere na vědomí zprávu o výsledcích doplňovacích voleb do studentské komory AS KTF UK. 

4. AS KTF UK zvolil místopředsedkyní AS KTF UK kolegyni Bc. Kláru Nechvílovou. 

5. AS KTF UK vzal průběh a výsledky rozpravy s děkanem KTF UK na vědomí. 

6. AS KTF UK schválil Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy v Praze – Katolické teologické fakulty 
v roce 2014. 

7. AS KTF UK schválil podmínky přijímacího řízení pro doktorské studijní programy pro akademický rok 
2016–2017. 

8. AS KTF UK bere na vědomí zprávu a rozpravu o působení pomocných vědeckých pracovníků na KTF 
UK. 

9. AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu Opatření děkana č. 8/2015 „Výše stipendia 
za vynikající studijní výsledky za akademický rok 2014–2015“. 

10. AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko ke změně Opatření děkana č. 5/2014 „Výše doktorandských 
stipendií“. 

11. AS KTF UK podporuje úsilí o to, aby byla památka událostí 17. listopadu 1939 a 1989 slavena v duchu 
demokratických tradic Univerzity Karlovy a celé české akademické obce. Děkuje všem, kdo se o 
důstojnou oslavu zasadili v letošním roce. 

 

 

 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

předseda Akademického senátu KTF UK 

 

 

 

za správnost:  

Leo Gallas, zapisovatel 


