Návrh zápisu

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 9. ZÁŘÍ 2015
PREZENČNÍ LISTINA
Přítomní členové senátu
PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
Marie Jiranová
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
PhDr. Milan Pech, Ph.D.
David Vopřada, Dr.
Omluvení členové senátu
ThLic. Denisa Červenková, Th.D.
PhDr. Jaroslav Mrňa
Bc. Kateřina Volfová
Hosté
Mgr. Jana Benešová – tajemnice
ThLic. Prokop Brož, Th.D. – děkan
ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. – proděkan
Dominik kard. Duka – velký kancléř
Pavla Glombová – zapisovatelka
Mgr. Eva Loubová – asistentka děkana
Bc. Klára Nechvílová

ZÁPIS
1) ZAHÁJENÍ, URČENÍ SKRUTÁTORA
Zasedání v 15.05 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. Bartoň.

2) SCHVÁLENÍ PROGRAMU
Navrhovaný program:
1) Zahájení, určení skrutátora
2) Schválení programu zasedání AS KTF UK
3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 13. května 2015
4) Diskuse s velkým kancléřem
5) Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy)
6) Schválení Podmínek přijímacího řízení na akademický rok 2016–2017
7) Vyjádření k návrhu reakreditace magisterského studijního programu teologie, obor
katolická teologie
8) Vyhlášení doplňovacích voleb do AS KTF UK
9) Harmonogram zasedání v akad. roce 2015–2016
10) Různé
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schvaluje program zasedání.
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3) KONTROLA A SCHVÁLENÍ ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 13. KVĚTNA
2015
Zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 13. května 2015. Zápis byl rozeslán a k jeho
znění nebyly vzneseny žádné připomínky.
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schvaluje zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK dne
13. května 2015.

4) DISKUSE S VELKÝM KANCLÉŘEM
Velký kancléř poděkoval fakultě za její působení. Připomněl, že je zasazeno do širšího
kontextu měnící se společnosti, v níž se důrazně projevují globální problémy i demografické
proměny. Je proto třeba, aby fakulta pozorně vnímala tyto faktické změny i související ideové
proudy a snažila se na ně filosoficky i teologicky reagovat. Prioritně důležitý je v této
souvislosti i rozvoj fakultního PR.
Kard. Duka dále potvrdil trvající úmysl biskupů české církevní provincie přestěhovat
Arcibiskupský seminář do prostor Karmelu na Hradčanech. Neznamená to rozluku s fakultou.
Mají tím být vytvořeny lepší podmínky pro soustředění seminaristů a specifika jejich formace.
Ta bude i v intelektuální oblasti z části, jež se týká pouze kandidátů kněžství, mimofakultní.
Dr. Vopřada se zeptal, zda došlo k nějakému posunu v jednání o smlouvě mezi Českou
republikou a Vatikánem, která se fakulty týká v otázce uznávání titulů získaných na
papežských římských univerzitách. Kardinál Duka odpověděl, že jednání jsou stále
odkládána.
Prof. Novotný podotkl, že v akad. roce 2014-2015 byli čtyři jím vedení diplomandi vysvěceni
na jáhny dříve, než obhájili nebo dokonce odevzdali svou diplomovou práci. Tím je vytvářen
na pedagogy tlak, aby sledovali z nároků, a studentům je výrazně ztěžováno dokončení studia.
Velký kancléř odpověděl, že o existenci tohoto problému ví. Podle jeho mínění by mělo být
téma diplomových prací voleno s větším ohledem na budoucí působení studentů: měla by být
spíše z teologie nežli z historie či historie teologie. Také jejich náročnost by měla být
přizpůsobena.
Děkan dr. Brož poukázal na to, že harmonogram akademického roku je sestavován tak, aby
měli studenti mezi státními závěrečnými zkouškami a svěcením prostor pro duchovní
přípravu. Je však na nich, zda této možnosti správně využijí.
Kard. Duka uvedl, že institut jáhenského roku je přežitý: jáhnovi nedává, co by potřeboval,
a farnosti není jáhen skutečnou pomocí.
Dr. Bartoň zdůraznil, že akademičtí pracovníci volí pro diplomové práce témata, která jsou
vůči studentům vstřícná, a nekladou na ně žádné zbytečné nároky. Ne vždy je však ze strany
studentů o spolupráci s pedagogy zájem.
AS KTF UK vzal diskusi s velkým kancléřem na vědomí tichým souhlasem.
17.13 přišla PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.
17.21 přišel ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.
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5) DĚKAN, KOLEGIUM DĚKANA (INFORMACE, DOTAZY)
Děkan dr. Brož uvedl:
Harmonogram vytváření Dlouhodobého záměru KTF UK pro roky 2016–2020 se posunul,
protože rektor univerzity stanovil termín jeho odevzdání na leden 2016. Diskuse nad jeho
obsahem proběhne 23. září v průběhu fakultního setkání na Vyšehradě. Výsledný text bude
předložen AS KTF.
Senátoři studentské komory AS KTF UK jsou zváni 23. září cca od 17 hod na podvečerní
zahradní slavnost na Vyšehradě.
Připravuje se zpráva o činnosti za rok 2014. Mgr. Loubová její návrh rozešle v takovém
předstihu, aby ji mohli všichni senátoři prostudovat a podat předem připomínky. Ty zásadní
budou zapracovány ještě před tím, než bude zpráva v AS KTF UK projednávána
a schvalována.
V průběhu fakultního setkání na Vyšehradě budou vítáni noví kolegové a proběhne rozloučení
s kolegy, kteří odcházejí. Tento rok ze zdravotních důvodů končí Dr. Otavský. Děkan mu
před AS KTF UK a velkým kancléřem poděkoval za veškerou práci pro fakultu a připomněl,
že Dr. Otavský věnoval fakultě část své knihovny.
Kard. Duka se zeptal, z čeho vychází koncepce dlouhodobého záměru a zda bude dopolední
diskuse na Vyšehradě prvním a jediným momentem, kde bude tento strategický plán
diskutován.
Děkan dr. Brož odpověděl, že Univerzita Karlova již schválila svůj Dlouhodobý záměr pro
roky 2016–2020, který je pro fakultu závazný a který tvoří jakýsi manuál pro zpracování
obdobného textu fakultního. Fakulta bude na něj navazovat. Nad tento rámec považuje děkan
za prioritní tři body: 1. prostory pro fakultu, 2. personální obsazení kateder a dalších
pracovišť, 3. knihovna.
Klára Nechvílová se zeptala, v jakém stádiu je výběr nového pracovníka pro PR fakulty.
Děkan konstatoval, že o tomto tématu nemá přehled – otázku PR řeší proděkan pro rozvoj
doc. Sládek.
AS KTF UK vzal diskusi s děkanem na vědomí tichým souhlasem.

6) SCHVÁLENÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2016–2017
Prof. Novotný předal slovo proděkanovi pro studium dr. Brožovi. Ten konstatoval, že
podmínky zůstávají v zásadě stejné jako v minulých letech. Jedinou drobnou změnou je, že se
po poradě s rektorátem ruší zmínka o seznamu přečtené literatury.
Dr. Oulíková se zeptala, zda lze již v zářijovém doplňujícím přijímacím řízení očekávat
zpřísnění faktického průběhu přijímacího řízení.
Proděkan dr. Brož odpověděl, že tento rok se zřejmě poprvé nepřijmou všichni žáci, kteří
projdou přijímacím řízením. Fakulta by neměla nabrat více studentů než je její limit.
Univerzita podporuje především magisterské a doktorandské programy.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schvaluje podmínky přijímacího řízení na akademický rok
2016–2017.
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7)

VYJÁDŘENÍ

K NÁVRHU

REAKREDITACE

MAGISTERSKÉHO

STUDIJNÍHO

PROGRAMU TEOLOGIE, OBOR KATOLICKÁ TEOLOGIE

Prof. Novotný konstatoval, že děkan fakulty předložil AS KTF UK k vyjádření spis žádosti o
reakreditaci magisterského studijního programu teologie, obor katolická teologie, a o
reakreditaci rigorózního řízení ve stejném oboru. Spis má přes 150 stran, proto senát obdržel
pouze výběr nejdůležitějších partií.
Jako garant oboru a redaktor akreditačního spisu pak prof. Novotný bod uvedl: Stávající
akreditace prezenčního magisterského studijního oboru katolická teologie končí v červenci
2016. Připravovaná novela zákona o vysokých školách by ji prodloužila o tři roky. Protože se
však projednáván novely zpožďuje, jeví se prozíravé zahájit proces reakreditace. Od května
do srpna proto probíhaly práce na přípravě spisu. Provázely ji četné diskuse s děkanem
a proděkanem pro studium a s vedoucími kateder i jednotlivými pedagogy. V několika málo
případech musel o navrhovaných změnách rozhodovat děkan. Spis byl konzultován s velkým
kancléřem, s novým rektorem Arcibiskupského semináře a s příslušným odborem studijního
oddělení rektorátu. Základní struktura oboru zůstává nezměněna, úpravy jsou dílčí. Týkají se
profilu absolventa, ústních částí státních závěrečných zkoušek a také některých jednotlivých
předmětů. Zamýšlené změny byly v krátkosti prezentovány.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
Děkan poděkoval prof. Novotnému za vypracování reakreditace a za změny, kterými posunul
obor k lepšímu. Upozornil, že návrh musí ještě schválit vědecká rada.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK vyjádřuje kladné stanovisko k návrhu reakreditace
magisterského studijního programu teologie, obor katolická teologie.

8) VYHLÁŠENÍ DOPLŇOVACÍCH VOLEB DO AS KTF UK
Prof. Novotný konstatoval, že Klára Nechvílová ukončením bakalářského studia přestala být
členkou akademické obce a proto už nadále není ani členkou senátu. Vzhledem k tomu, že
statut ani volební a jednací řád AS KTF nezná ustanovení o pokračujícím členství v senátu
a nezná ani ustanovení o povolávání náhradníka, vyvstala nutnost vypsat doplňovací volby.
Konzultace s právním odborem rektorátu tuto skutečnost potvrdila. Vedle toho pak senátorka
Marie Jiranová ohlásila, že po skončení zasedání hodlá předat předsedovi senátu svou
rezignaci. Proto je třeba vyhlásit volby do studentské komory: voliči i kandidáti budou pouze
z řad studentů zapsaných na naší fakultě (kandidáty může navrhovat kterýkoli člen
akademické obce). Okolnosti upravuje volební a jednací řád AS KTF UK, který stanoví, že
pravidla pro řádné volby mají být v doplňovacích volbách používány „přiměřeně“.
Následná podrobná diskuse ústila v usnesení, které má zajistit co nejvstřícnější podmínky
kandidátům i voličům.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK vyhlašuje doplňovací volby dvou členů studentské komory
AS KTF UK na sobotu 7. listopadu 2015 a na pondělí 9. listopadu 2015, vždy od 10:00 do
14:00 hod. v místnosti P4. Písemný návrh kandidáta spolu s jeho souhlasem se podává
předsedovi volební komise nejpozději do 21. října 2015 ve 12:00 hod. Jednotliví registrovaní
kandidáti i jejich skupiny mohou vést volební kampaň od pátku 23. října 2015, 12:00 hod. do
pátku 6. listopadu 12:00 hod.
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V průběhu dalšího jednání byli nominováni tito členové volební komise: PhDr. Petra
Oulíková, Ph.D.; PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.; PhDr. Jaroslav Mrňa.
Proběhlo tajné hlasování.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK zvolil pro doplňovací volby do studentské komory AS KTF
UK volební komisi ve složení:
PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Mrňa
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
Přítomné členky volební komise zvolili za předsedkyni Dr. Oulíkovou.

9) HARMONOGRAM ZASEDÁNÍ V AKADEMICKÉM ROCE 2015–2016
Prof. Novotný navrhl, aby zasedání senátu proběhlo (jako dosud) vždy tu poslední středu
v měsíci, na niž připadá výuka.
Dr. Vopřada upozornil, že by bylo vhodné posunout červnový termín zasedání kupředu.
Děkan uvedl, že nemá proti diskutovanému harmonogramu námitek.
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK stanovil harmonogram dalších zasedání v akad. roce 2015–
2016 takto:
21. 10. 2015 v 15.00 hod.
25. 11. 2015 v 15.00 hod.
16. 12. 2015 v 15.00 hod.
27. 01. 2015 v 15.00 hod.
24. 02. 2015 v 15.00 hod.
16. 03. 2016 v 15.00 hod.
27. 04. 2016 v 15.00 hod.
25. 05. 2016 v 15.00 hod.
22. 06. 2016 v 15.00 hod.

10) RŮZNÉ
Klára Nechvílova se upozornila, že bude v budoucnosti rozumné upravit volební a jednací řád
AS KTF UK tak, aby zohlednil situaci senátora, který je ochoten pokračovat ve svém
mandátu i po ukončení bakalářského a přijetí do navazujícího magisterského studia.
Prof. Novotný za tento podnět poděkoval a dodal, že úprava volebního a jednacího řádu by
měla být komplexní a zohlednit i novelu zákona o vysokém školství.
Prof. Novotný konstatoval, že AS KTF UK by měl na příštím zasedání provést revizi
výsledků své činnosti a své spolupráce s děkanem v uplynulém akad. roce.
Dr. Oulíková připomněla otázku již diskutované žádosti o zavedení řádného termínu státní
závěrečné zkoušky v září. Po krátké diskusi prof. Novotný požádal děkana a proděkana pro
studium, aby tento podnět drželi v patrnosti při přípravě harmonogramu akad. roku 2016–
2017 a aby byl ještě jednou diskutován dříve, než bude harmonogram vyhlášen. Děkan to
přislíbil.
Proděkan Brož upozornil, že při lednových státních závěrečných zkouškách se už bude
využívat elektronický systém zapisování. Momentálně je ve zkušebním provozu.
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Dr. Kubík doplnil, že elektronický systém pro doktorské studium nefunguje. Existující návod,
není využitelný.

UKONČENÍ
Prof. Vojtěch Novotný ukončil zasedání v 17.05 a poděkoval všem přítomným za účast.

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
předseda AS KTF UK
Za správnost:
Pavla Glombová, zapisovatelka
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Usnesení přijatá na zasedání AS KTF UK dne 9. září 2015
1. AS KTF UK schvaluje program zasedání.
2. AS KTF UK schvaluje zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK dne 13. května
2015.
3. AS KTF UK schvaluje Podmínky přijímacího řízení na akademický rok 2016–2017.
4. AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko k návrhu reakreditace magisterského
studijního programu teologie, obor katolická teologie
5. AS KTF UK vyhlašuje doplňovací volby dvou členů studentské komory AS KTF UK
na sobotu 7. listopadu 2015 a na pondělí 9. listopadu 2015, vždy od 10:00 do 14:00 hod.
v místnosti P4. Písemný návrh kandidáta spolu s jeho souhlasem se podává předsedovi
volební komise nejpozději do 21. října 2015 ve 12:00 hod. Jednotliví registrovaní
kandidáti i jejich skupiny mohou vést volební kampaň od pátku 23. října 2015 ve 12:00
hod. do pátku 6. listopadu ve 12:00 hod.
6. AS KTF UK zvolil pro doplňovací volby do studentské komory AS KTF UK volební
komisi ve složení:
PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.
PhDr. Jaroslav Mrňa
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.
7. AS KTF UK stanovil harmonogram dalších zasedání v akademickém roce 2015–2016
takto:
21. 10. 2015 v 15.00 hod.
25. 11. 2015 v 15.00 hod.
16. 12. 2015 v 15.00 hod.
27. 01. 2016 v 15.00 hod.
24. 02. 2016 v 15.00 hod.
16. 03. 2016 v 15.00 hod.
27. 04. 2016 v 15.00 hod.
25. 05. 2016 v 15.00 hod.
22. 06. 2016 v 15.00 hod.
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
předseda AS KTF UK
Za správnost:
Pavla Glombová, zapisovatelka
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