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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 27. ZÁŘÍ 2016 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D. 

ThLic. Denisa Červenková, Th.D. 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 

Mgr. Jan Martínek  

PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D. 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 

David Vopřada, Dr. 

 

Omluvení členové senátu 
Bc. Klára Nechvílová 

PhDr. Jaroslav Mrňa 

PhDr. Milan Pech, Ph.D. 

Bc. Kateřina Volfová 

 

Hosté 

Mgr. Jana Benešová – tajemnice 

ThLic. Prokop Brož, Th.D. – děkan 

doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. – proděkan pro studijní záležitosti 

Pavla Glombová – zapisovatelka 

Mgr. Eva Loubová – asistentka děkana 

 

ZÁPIS 

ZAHÁJENÍ, URČENÍ SKRUTÁTORA 

Zasedání v 15.10 hod. zahájil předseda prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., přivítal všechny 

přítomné členy senátu a hosty. 

Jako skrutátoři byli navrženi a tichým souhlasem schváleni doc. Bartoň, Mgr. Martínek a 

dr. Vopřada.  

SCHVÁLENÍ PROGRAMU 

Navrhovaný program: 
1) Zahájení, určení skrutátora 

2) Schválení programu 

3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 22. června 2016 

4) Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy) 

5) Vyhlášení voleb do AS KTF UK 

6) Schválení členů Disciplinární komise KTF UK 

7) Schválení Výroční zprávy o činnosti KTF UK v roce 2015 

8) Různé 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil program zasedání.“ 
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1. KONTROLA A SCHVÁLENÍ ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 22. ČERVNA 

2016 

Zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 22. června byl rozeslán a vznesené připomínky 

byly zapracovány. 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK  

dne 22. června 2016.“ 

 

 

2. DĚKAN, KOLEGIUM DĚKANA (INFORMACE, DOTAZY) 

2a) DĚKAN THLIC. PROKOP BROŽ, TH.D. 

Děkan pozdravil senátory a shrnul události, které probíhaly v létě. 

1. Proděkankou pro rozvoj se stala PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.  

2. doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. se stal vedoucím Katedry teologické etiky 

a spirituální teologie. 

3. Vedením nově vzniklé Katedry církevních dějin a patrologie byl dočasně pověřen 

doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 

4. Každoroční setkání na Vyšehradě proběhlo úspěšně, probralo se vše důležité. Nově 

byla do programu zařazena prezentace studentského spolku Copertino. 

 

2b) PRODĚKAN DOC. JAROSLAV BROŽ, TH.D., S.S.L. 

1. Konstatoval, že celkový počet přijatých studentů ve srovnání s předchozím rokem 

poklesl. Počet studentů zapsaných není znám, zápisy stále probíhají. 

2. 4. října se uskuteční informační setkání pro první ročníky. Proděkan žádá, aby některý 

ze senátorů přišel na setkání a představil činnost AS KTF UK novým studentům. 

3. V listopadu proběhne na Albertově Den UK. O prezentaci fakulty byla požádána 

dr. Jarošová. 

4. Ve spolupráci se studijním oddělením bylo stanoveno předběžné datum dne 

otevřených dveří na 18. ledna 2017. 

5. Evidenční list pro postup do dalšího ročníku se od dalšího roku nebude muset 

odevzdávat fyzicky na studijní oddělení, postačí jeho elektronická forma. 

6. Nebude také nutná papírová přihláška ke studiu, bude stačit její elektronická podoba. 

 

2c) TAJEMNICE MGR. JANA BENEŠOVÁ  

Tajemnice informovala o tom, že ve čtvrtek 22. září večer navštívil fakultu zloděj. Pronikl do 

fotografické laboratoře a do jednoho z kabinetů na ÚDKU. Byly zničeny dveře a odcizena 

jedna kamera. Policie prohlédla kamerové záznamy. Vrátnicí může procházet takřka kdokoliv 

a opakované výzvy o zavedení elektronického systému arcibiskupství odmítá. 

 

2d) DISKUSE 

Mgr. Martínek nadnesl otázku, zda není třeba upravit dlouhodobý plán přijímaných studentů 

na KTF a zohlednit aktuální nástup slabších ročníků. Poděkoval za pozvání na Vyšehrad, 

kterého se jako zástupce studentského spolku Copertino zúčastnil. Požádal, aby bylo opět 

přijato usnesení ve věci rámcového harmonogramu Dlouhodobého záměru KTF UK.  

Zajímal se o to, zda pokročily snahy o to, aby bylo možné nabídnout studentům fakulty 

programy Microsoft Office zdarma. Tajemnice odpověděla, že v této věci nemá zatím žádné 

informace. 
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Mgr. Martínek upozornil, že v knihovně nelze využívat kopírku. Tajemnice odpověděla, že o 

problému ví. Kopírku se nevyplatí opravovat. Do knihovny bude umístěna jiná a fakulta bude 

muset jednu další dokoupit (investiční náklady cca 70 tisíc Kč). 

Senát přijal níže uvedené usnesení:  

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: „AS KTF UK žádá děkana, aby na základě usnesení AS KTF UK 

z prosince 2015 byl pro příští jednání AS KTF UK předložen rámcový harmonogram 

realizace DZ KTF UK 2016–2020.“ 

 

 

3. VYHLÁŠENÍ VOLEB DO AS KTF UK 

Předseda AS KTF UK prof. Novotný konstatoval, že funkční období současných členů 

AS KTF UK končí 30. listopadu 2016. Je třeba vyhlásit nové volby. Termíny musí být 

stanoveny v souladu s volebním a jednacím řádem KTF UK. Senát přijal níže uvedené 

usnesení: 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: „AS KTF UK vyhlašuje volby do AS KTF UK a stanoví, že se budou 

konat v sobotu 12. 11. 2016, v pondělí 14. 11. 2016 a v úterý 15. 11. 2016, vždy od 10.15 do 

14.15 hod. v učebně P4 (‚doktorandská místnost‘). Písemný návrh se jménem kandidáta 

i souhlasné vyjádření navrhovaného se podává předsedovi volební komise do čtvrtka 27. 10. 

2016, 12.00 hod.“ 

 

V souladu s volebním a jednacím řádem KTF UK navrhli senátoři do volební komise 

dr. Červenkovou, Bc. Nechvílovou, dr. Mrňu a P. Glombovou. Všichni navržení již předem 

vyjádřili se svojí nominací ústní souhlas. Senát přijal tajným hlasováním níže uvedené 

usnesení: 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: „AS KTF UK zvolil volební komisi ve složení: 

ThLic. Denisa Červenková, Th.D. 

Pavla Glombová 

PhDr. Jaroslav Mrňa 

Bc. Klára Nechvílová.“ 

 

Prof. Novotný požádal členy volební komise, aby ze svého středu zvolili předsedu a výsledek 

voleb mu co nejdříve oznámili. 

Tajemnice požádala studentský spolek, aby před volbami uklidil místnost P4.  

 

 

4. SCHVÁLENÍ ČLENŮ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE KTF UK 

Děkan požádal senát o jmenování disciplinární komise ve složení: dr. Kubík, dr. Mikulicová, 

doc. Ovečka a dr. Šmejdová. Všichni navržení již předem vyjádřili se svojí nominací ústní 

souhlas.  

Prof. Novotný otevřel prostor pro otázky, který nikdo nevyužil. 

Senát přijal tajným hlasováním níže uvedené usnesení: 
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Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: „AS KTF UK souhlasí s návrhem děkana jmenovat členy disciplinární 

komise PhDr. Viktora Kubíka, Ph.D., Mladu Mikulicovou, Ph.D., doc. PhDr. Libora Ovečku, 

Th.D., a ThLic. Bc. Barboru Šmejdovou.“ 

 

V 15.50 odešel doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 

 

 

5. SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KTF UK V ROCE 2015 

Mgr. Loubová představila návrh Výroční zprávy o činnosti KTF UK za kalendářní rok 2015. 

Podklady pro zprávu dodali pedagogové, katedry a pracoviště fakulty. Do výroční zprávy byla 

dodatečně zařazena chybějící zmínka o fakultním časopisu Doxa. 

Prof. Novotný poděkoval Mgr. Loubové za přípravu výroční zprávy a otevřel rozpravu. 

Mgr. Martínek se zajímal o Nadační fond Arnošta z Pardubic. Děkan konstatoval, že nadační 

fond a fakulta mají podobné cíle, ale právně jde o dva odlišné subjekty. Proto není fond ve 

zprávě zapracován. Výroční zprávy nadačního fondu jsou zveřejněny na webových stránkách. 

Proběhla debata nad formou výroční zprávy. Mgr. Martínek uvedl, že by výroční zpráva měla 

být natolik reprezentativní, aby mohla přilákat případné sponzory fakulty. Navrhl, aby byla 

zpráva rozšířena o činnost vědeckovýzkumných center. Mgr. Loubová poukázala na to, že 

materiály pro výroční zprávu jí dávají pedagogové. Ne vždy je s nimi komunikace snadná. 

Proto by bylo snazší splnit tento požadavek až v příštím roce. Děkan navrhl, aby se do zprávy 

za rok 2015 přidaly odkazy na webové stránky výzkumných center a aby byla zpráva příští 

rok rozšířena o více informací. Mgr. Loubová dodala, že univerzita vytváří různé podoby téže 

výroční zprávy: jednu pro MŠMT dle předem uloženého vzoru, druhou pro univerzitu 

samotnou, a to ještě s rozlišením verze pro tisk a verze na web. Něco podobného by musela 

dělat KTF UK, pokud by chtěla zprávu předkládat sponzorům. Stávající podoba výroční 

zprávy má spíše charakter fakultní kroniky. Prof. Novotný uvedl, že by vedení fakulty mohlo 

v souvislosti s přípravou další výroční zprávy zvážit, komu má být určena, a následně i 

celkovou strukturu a podobu tohoto textu. Konstatoval, že v tuto chvíli je na místě, aby se PR 

oddělení zamyslelo nad tím, zda lze zprávu za rok 2015 přetavit v materiál, který by mohl být 

prezentován široké veřejnosti i sponzorům. 

Senát přijal níže uvedené usnesení: 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: „AS KTF UK schválil Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy – 

Katolické teologické fakulty v roce 2015.“ 

 

V 16.10 přišla PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.  

 

 

6. RŮZNÉ 

Prof. Novotný sdělil, že hovořil s ředitelem kolejí a menz UK o problematice stravování 

studentů kombinovaného studia, jež bylo předmětem jednání AS KTF UK dne 27. dubna 

2016. Koleje a menzy jim nemohou nabídnout žádnou reálně dostupnou službu. Automat na 

bagety je teoreticky možný, ale jeho obrat by musel být pro ekonomickou rentabilitu tak 

velký, že je to v praxi vyloučeno. 

Senát byl pořádán, aby se zapojil do revize vnitřních předpisů UK. Dohromady jde o 

24 předpisů, fakultní termín je 27. září. Krátkost lhůt neumožnila, aby se textům senát 

věnoval. 
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Mgr. Martínek se zeptal, zda by bylo možné změnit otevírací dobu knihovny. Děkan 

odpověděl, že příštího zasedání senátu by se mohl účastnit vedoucí knihovny. 

 

 

UKONČENÍ 

Prof. Vojtěch Novotný ukončil zasedání v 16.15 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 ŘÁDNÉM ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 27. ZÁŘÍ 2016 

 

1. AS KTF UK schválil program zasedání. 

 

2. AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK  

dne 22. června 2016. 

 

3. AS KTF UK žádá děkana, aby na základě usnesení AS KTF UK z prosince 2015 byl 

pro příští jednání AS KTF UK předložen rámcový harmonogram realizace DZ KTF UK 

2016–2020. 

 

4. AS KTF UK vyhlašuje volby do AS KTF UK a stanoví, že se budou konat v sobotu  

12. 11. 2016, v pondělí 14. 11. 2016 a v úterý 15. 11. 2016, vždy od 10.15  

do 14.15 hod. v učebně P4 („doktorandská místnost“). Písemný návrh se jménem 

kandidáta i souhlasné vyjádření navrhovaného se podává předsedovi volební komise  

do čtvrtka 27. 10. 2016, 12.00 hod. 

 

5. AS KTF UK zvolil volební komisi ve složení: 

ThLic. Denisa Červenková, Th.D. 

Pavla Glombová 

PhDr. Jaroslav Mrňa 

Bc. Klára Nechvílová 

 

6. AS KTF UK souhlasí s návrhem děkana jmenovat členy disciplinární komise  

PhDr. Viktora Kubíka, Ph.D., Mladu Mikulicovou, Ph.D., doc. PhDr. Libora Ovečku, 

Th.D., a ThLic. Bc. Barboru Šmejdovou. 

 

7. AS KTF UK schválil Výroční zprávu o činnosti Univerzity Karlovy – Katolické 

teologické fakulty v roce 2015. 

 

 

 

 

 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

předseda AS KTF UK 

 

 

za správnost: 

Pavla Glombová, zapisovatelka 

 

 


