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UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA  

AKADEMICKÝ SENÁT  

 

 

 

ZÁPIS Z  ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AKADEMICKÉHO SENÁTU KTF UK  

DNE 27. LEDNA 2016 
 

 

PREZENČ NÍ  L I ST I NA  

Přítomní členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D. 
ThLic. Denisa Červenková, Th.D. 
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 
Mgr. Jan Martínek 
PhDr. Jaroslav Mrňa 
PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 
Bc. Kateřina Volfová  
David Vopřada, Dr. 

 

Nepřítomní členové senátu 

Bc. Klára Nechvílová – omluvena 
PhDr. Milan Pech, Ph.D. – omluven 

 

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. Leo Gallas, Ph.D. – zapisovatel 
doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. – proděkan pro rozvoj 
ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D. 
Iveta Zemanová 
 

 

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

 

1) ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ AS KTF UK, URČENÍ SKRUTÁTORA 

Zasedání zahájil předseda AS KTF UK, prof. Novotný, v 15.04 hod. Přítomno bylo devět senátorů. 
Dva senátoři, Bc. Nechvílová a dr. Pech, byli z jednání omluveni. Senátor doc. Bartoň se dostavil krátce 
po zahájení, v 15.07 hod. 



strana 2 z 8 

Určení skrutátora 

Po ověření usnášeníschopnosti AS KTF UK předseda navrhl, aby se role skrutátora zhostil dr. Mrňa. 
Ten nominaci přijal a byl schválen tichým souhlasem pléna. 

 

2) SCHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

Předseda AS KTF UK předložil původně avizovaný program zasedání, který obsahoval devět bodů, a navrhl 
jeho úpravu vypuštěním bodu „Velký kancléř (vystoupení, dotazy)“, neboť velký kancléř, J. Em. Dominik 
kard. Duka OP, se pro zaneprázdněnost ze zasedání AS KTF UK omluvil. Mgr. Martínek navrhl, aby byl bod 
„Rozprava o činnosti pomocných vědeckých pracovníků na KTF UK“ přesunut na další zasedání AS KTF UK. 
Důvodem byla neúčast dr. Pecha, který má k této problematice konstruktivní návrhy, s nimiž by se mělo 
plénum seznámit. Oba návrhy byly senátory akceptovány. 

Upravený program byl předložen ke schválení: 

1) Zahájení, určení skrutátora 

2) Schválení programu zasedání AS KTF UK 

3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 16. prosince 2015 

4) Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy) 

5) Zpráva o činnosti AS KTF UK v roce 2015 

6) Rozprava o projektu Kampus Dejvice 

7) Pracovní komise AS KTF UK 

8) Různé 

Hlasování o návrhu: PRO 10 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 

 

3) KONTROLA A SCHVÁLENÍ ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 16. PROSINCE 2015 

Předseda AS KTF UK rozeslal návrh zápisu z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 16. prosince 2015. Senátoři 
nevznesli žádné připomínky. Děkan KTF UK vznesl jednu připomínku, která byla zapracována. Předseda 
vyzval senátory k uplatnění dalších pozměňovacích návrhů. Nikdo této možnosti nevyužil a návrh zápisu byl 
předložen ke schválení. 

Hlasování o návrhu: PRO 10 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 16. prosince 2015. 

 

4) DĚKAN, KOLEGIUM DĚKANA (INFORMACE, DOTAZY) 

Děkan KTF UK pozdravil členy AS KTF UK v novém kalendářním roce a přednesl následující body: 

a) Na lednovém zasedání kolegia děkana fakulty byl vytvořen harmonogram kontroly jednotlivých 
oddělení a pracovních úseků KTF UK. Doposud proběhla na studijním oddělení (dne 20. 1. 2016), 
na oddělení pro rozvoj (dne 26. 1. 2016) a oddělení pro vědu (dne 26. 1. 2016). Aktuálně probíhá 
kontrola ve fakultní knihovně. V následujících dnech proběhne ještě na ekonomickém oddělení, 
na úřadu tajemníka fakulty, děkana fakulty a dalších organizačních složkách spadajících pod děkanát. 
Tyto kontroly proběhly rovněž v minulém roce a přinesly cenné poznatky o fungování konkrétních 
úseků a vedly ke zefektivnění činností na fakultě. Děkan se chce zúčastnit také zasedání jednotlivých 
kateder. Již navštívil schůzi Ústavu dějin křesťanského umění dne 13. 1. 2016. 
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b) Probíhá uzavírání účtovacího období za rok 2015. Zpracovávají se účetní doklady atd. Dne 8. 2. 2016 
se na rektorátu UK uskuteční pracovní setkání osob zodpovědných za účetnictví jednotlivých fakult UK. 
Na tomto setkání bude uzavřeno účetnictví za rok 2015 a bude vytvořena závěrečná zpráva.  

c) Zaměstnanci podávají daňová přiznání za rok 2015.  

d) Prostřednictvím Velkého kancléře fakulty odeslala KTF UK žádost Kongregaci pro katolickou výchovu 
o udělení schválení Statut KTF UK na další období. Toto schválení je standardně udělováno na dobu 
pěti let.  

e) Děkanát připravuje návrh znění Opatření děkana upravující činnost pomocných vědeckých sil na KTF 
UK. Problematika byla projednána s vedoucími kateder KTF UK dne 17. 12. 2015. Návrh znění 
byl odeslán do připomínkového řízení v rámci kolegia děkana.  

f) Situace kolem knihovního fondu Pokoncilní knihovny, která je v majetku Arcibiskupství pražského 
a je deponován v místnostech č. 19 a 20. Arcibiskupství má zájem na úpravě současného stavu této 
knihovny a její správy. V květnu roku 2015 došlo k jednání mezi děkanem KTF UK a pracovníky 
Arcibiskupství pražského na kterém bylo dojednáno, že předmětný knihovní fond bude zanalyzován 
a v letních měsících roku 2015 přesunut na jiné místo. K tomuto přesunutí ovšem nedošlo. V rámci 
jednání s kardinálem Dukou (prosinec 2015) bylo stanoveno, že KTF UK vypracuje závazný postup, 
jak se bude při racionalizaci knihovního fondu s deponovanými knihami nakládat. Pro zajištění lepší 
správy předmětného knihovního fondu bylo stanoveno, že nakládání s knihami tohoto knihovního 
fondu bude napříště možné pouze s výslovným souhlasem kardinála Duky. 

Děkan hodlá vytvořit Komisi pro racionalizaci knihovního fondu. Komise by měla mít tři členy. Děkan 
počítá s účastí dr. Vopřady v této komisi a třebaže on s tímto úkolem nesouhlasí, ukládá mu ho jako 
pracovní povinnost. 

g) Děkan KTF UK a kardinál Duka se shodli na potřebě personálního rozvoje fakulty a zajištění vhodných 
osob pro potenciální doplnění pedagogického sboru fakulty. Ve spolupráci s jednotlivými katedrami 
byly zpracovány seznamy vhodných kandidátů na místa potenciálních pedagogů KTF UK. V této věci 
byly děkanem požádány o spolupráci konference vyšších představených mužských a ženských řeholí.  

h) Děkan informoval AS KTF UK o nabídce Kongregace pro katolickou výchovu; aby se KTF UK ve dnech 
7. až 11. září 2016 prezentovala v rámci oslav Svatého roku. Vzhledem k textu dopisu, který je určen 
vzdělávacím institucím sídlícím v Římě, není ovšem vyloučeno, že dopis byl na KTF UK odeslán omylem. 

 

Diskuse s děkanem KTF UK, proděkany a pracovníky děkanátu 

V diskusi s děkanem, do níž se zapojili Mgr. Martínek a prof. Novotný, bylo upřesněno, že Komise 
pro racionalizaci knihovního fondu se bude věnovat výlučně vyřazování svazků z knihovního fondu, který 
je ve vlastnictví KTF UK. U knihovního fondu, který vlastní Arcibiskupství pražské a který je svěřen do správy 
KTF UK, bude věc probíhat odlišně. Arcibiskupství uvede, které knihovní jednotky by si přálo vyjmout 
z fakultní správy, a vedení fakulty bude tento seznam připomínkovat. Prof. Novotný vznesl dotaz, 
jak se bude postupovat v případě, že u některé knihovní jednotky dojde ke kolizi stanovisek arcibiskupství 
a KTF UK. Děkan odpověděl, že tato situace doposud nebyla předmětem jednání, a vyjádřil přesvědčení, 
že takových případů bude minimum. 

Tajemnice fakulty doplnila obecné informace týkající se depozitářů v budově. Doc. Brož uvedl, že knihovní 
fond tzv. Pokoncilní knihovny obsahuje řadu titulů, které jsou v něm zastoupeny více exempláři, i titulů, 
které nemají větší odbornou hodnotu. 

Na dotaz prof. Novotného, kdo bude – kromě dr. Vopřady – členem komise, děkan odpověděl, že by v ní 
mohli být dr. Mrňa a dr. Tichý. Mgr. Martínek navrhl, aby byl členem komise také zástupce ÚDKU. 

V diskusi mezi prof. Novotným a děkanem bylo upřesněno, že Komise pro racionalizaci knihovního fondu 
bude rozhodovat o vyřazení titulů z knihovního fondu na základě seznamu, který připraví pracovníci 
knihovny tak, že v něm vždy uvedou i příčiny, jež je k takovému návrhu vedou. 
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Prof. Novotný se zeptal, zda je vyřazování knihovních jednotek ošetřeno předpisem UK. Mgr. Benešová 
uvedla, že k vyřazování majetku fakulty sice dochází v souladu s celouniverzitním předpisem, ovšem u knih 
je tomu jinak. 

Dr. Červenková se zajímala o to, jestli budou knihy, které arcibiskupství vyjme ze správy fakulty, i nadále 
přístupné pro veřejnost. Dle děkana by tomu tak mělo být. 

Děkan upřesnil, že Komise pro racionalizaci knihovního fondu nebude mít na starosti akvizice do knihovního 
fondu KTF UK. K těm v současné době dochází především v souvislosti s granty a projekty, především 
v souvislosti s PRVOUKem. Věc je tedy v kompetenci doc. Aleše Opatrného a prof. Zdeňka Beneše. 

Prof. Novotný přešel k dalšímu bodu děkanova vystoupení a podotkl, že žádost o aprobaci platného statutu, 
adresovaná Kongregaci pro katolickou výchovu, koinciduje se situací, v níž je schvalována novela zákona 
o VŠ, jež fakultu přinutí, aby poměrně rychle své vnitřní předpisy přepracovala, takže bude nutné 
Kongregaci žádat znovu. Děkan připojil vysvětlení, že souhlas kongregace byl dán na pět let, a to do konce 
roku 2015. 

Prof. Novotný připomněl, že podnět k revizi stávajících pravidel ohledně působení pomocných vědeckých 
pracovníků vzešel od AS KTF UK, neboť senátoři chtěli o této věci s děkanem hovořit a uplatnit své 
připomínky. Předseda senátu se proto zeptal, nakolik bude v připravovaném opatření děkana diskuse, 
kterou na toto téma vedl AS KTF UK na předchozích dvou zasedáních a kterou chtěl vést i na zasedání 
následujícím, zohledněna. 

Děkan uvedl, že nadřazené předpisy neposkytují mnoho prostoru ke změnám a nutí ho ke zpřísnění 
dosavadní praxe. Účelová stipendia lze ze stipendijního fondu vyplácet pouze studentům s vynikajícími 
studijními výsledky. Tajemnice Mgr. Benešová uvedla, že i ta účelová stipendia, která jsou vyplácena 
za mimořádné zapojení do pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti, musí být řádně zdůvodněna, a spojila 
to s vynikajícím prospěchem. Tato stipendia mohou být vyplácena nejenom ze stipendijního fondu, 
ale z i PRVOUKu, UNCE nebo IP, kde se přísně řeší to, zda student studuje výborně, nepřekračuje řádnou 
dobu studia atd. Potvrdila proto, že pokud bude fakulta svá pravidla zpřesňovat, pak se bude moci stát, 
že některé práce nebude možné honorovat z účelových stipendií, protože to rektorátní předpis neumožní. 
Prof. Novotný podotkl, že je-li věc ošetřena v předpisech UK, pak je třeba je dodržovat, a zeptal se, je-li řeč 
o Stipendijním řádu UK. Tajemnice to potvrdila. 

Prof. Novotný se vrátil ke své původní otázce a zeptal se děkana, zda může rozprava vedená na půdě AS KTF 
UK nějak ovlivnit podobu jeho opatření. Děkan odvětil, že názory senátorů slyšel, chtěl se jimi i řídit, 
ale zjistil, že nadřazené normy větší změny neumožňují. U výše stipendií chce dodržet to, že pomocný 
vědecký pracovník nemá brát více než běžný zaměstnanec fakulty, a držet se univerzitního průměru, 
což částka 80 Kč/hod. splňuje. Tajemnice příkladem upřesnila, že jde o to, aby student vypomáhající 
na studijním oddělení neměl vyšší čistou hodinovou mzdu než vedoucí oddělení. Doplnila, že rektorát 
doporučuje, aby bylo ze stipendijního fundu každý rok čerpáno asi 80 % částky, která do něj vstoupila. 
Za rok 2015 bylo na KTF UK vyčerpáno asi o 250 000 Kč více, než bylo přijato do stipendijního fondu. 

Prof. Novotný připomněl, že AS KTF UK žádal, aby byla prověřena možnost stipendijní částku navýšit a také 
aby bylo uváženo, zda nemá být platba diferencována dle povahy činnosti, neboť je kupříkladu rozdíl mezi 
pomocí jednorázovou a nenáročnou a mezi činností dlouhodobou a relativně samostatnou. Druhý podnět 
se týkal toho, jak se student vůbec dozví o tom, že místa pomocných vědeckých pracovníků – při katedrách 
i mimo ně – existují, a jak se o ně mohou ucházet. 

Děkan uvedl, že by měly katedry – a další součásti – studenty oslovit samy, třeba i formou výběrového 
řízení. 

Dr. Gallas poukázal na to, že je-li účelové stipendium vázáno na vynikající prospěch, pak je třeba, aby měla 
fakulta vytvořený postup, který by prověřoval, zda student přijímaný na pozici pomocného vědeckého 
pracovníka toto kritérium splňuje. Tajemnice Mgr. Benešová podotkla, že takové pravidlo není stanoveno 
žádným ministerstvem, nýbrž univerzitou, která sama zpřísňuje, kdo a za jakých podmínek má nárok 
na účelové stipendium. 
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Prof. Novotný citoval čl. 5, odst. 1 Stipendijního řádu UK a zastavil se u odst. d), kde je řeč o tom, že účelové 
stipendium může být uděleno „v případech zvláštního zřetele hodných, jako je účast na pedagogické 
a vědecko-výzkumné činnosti, působení v laboratořích, podíl při rozvoji informačních technologií nebo 
na mezinárodní spolupráci a dalších“. Poukázal na to, že zde stipendium není nijak vázáno na vynikající 
prospěch či dobu studia. Tajemnice Mgr. Benešová odvětila, že je tato podmínka stanovena v další části 
předpisu, kde je řečeno, že když je stipendium hrazeno z příspěvku nebo dotace, pak nesmí být doba studia 
překročena o více nežli rok u studentů prezenční formy studia. 

Prof. Novotný uzavřel diskusi konstatováním, že příslušná ustanovení budou senátory prostudována. 

Proděkan pro studium doc. Brož seznámil AS KTF UK s následujícími body: 

a) 13. ledna 2016 se konal den otevřených dveří na KTF UK. Díky všem, kteří se na něm podíleli, zejména 
členům studentského spolku Copertino. Celkem přišlo přibližně 40 zájemců. 14. ledna 2016 se KTF UK 
prezentovala na veletrhu pražských veřejných vysokých škol „Study in Prague“. 

b) V rámci UK se připravuje harmonogram budoucího akademického roku a přijímacích řízení. Při tvorbě 
harmonogramu příštího akademického roku a parametrů přijímacího řízení bude KTF UK vycházet 
z celouniverzitního předpisu. 

c) Elektronická verze záznamu průběhu SZZ se v praxi osvědčila. Vzhledem k tomu, že stávající předpisy 
požadují také tištěnou verzi dokumentů, je třeba nalézt snadný způsob, jak dokumenty z elektronické 
verze vytisknout a nechat je podepsat členy komise. 

d) Na FF UK se proděkan pro studium zajímal o aplikaci, kterou využívají pro studijní účely. Zmíněná 
aplikace umožňuje sběr dat studentského hodnocení výuky (evaluace)a umožňuje lépe vyhovět 
požadavkům UK co do rozsahu a kvality shromažďovaných dat. Zdá se, že by mohlo být možné tuto 
aplikaci zavést na KTF UK od počátku akademického roku 2016/2017. 

Prof. Novotný připomenul, že AS KTF UK žádal o to, aby byla při přípravě harmonogramu akademického 
roku dořešena otázka podzimního termínu SZZ. Následná diskuse ústila v příslib proděkana Brože, že se tak 
stane. Shoda panovala i v tom, že by měl být termín nabídnut studentům všech oborů. Harmonogram sice 
musí pro SZZ uvádět širší časové rozmezí, katedry ho však mohou při tvorbě komisí s dostatečným 
předstihem zúžit tak, aby měli akademičtí pracovníci v diáři blokován menší počet dnů. 

Paní Zemanová připomněla, že řada studentů kombinovaného studia se nemohla přihlásit k lednovému 
termínu SZZ, protože vstoupil v platnost předpis, který nařizuje, aby ten, kdo se hlásí ke SZZ, měl již zadané 
téma diplomové práce. Doc. Brož vysvětlil, z jakého důvodu k této situaci došlo. Celá problematika byla 
podrobně prodiskutována na zasedání AS KTF UK dne 16. prosince 2015. Diskutující se shodli na tom, 
že je třeba tak studenty o změnách informovat co nejdříve. 

Proděkan pro rozvoj doc. Sládek seznámil AS KTF UK s následujícími body: 

a) Oddělení pro rozvoj připravilo zprávy o stavu jednotlivých projektů za rok 2015. Připomínky z rektorátu 
byly do těchto zpráv zapracovány a zprávy byly odeslány na příslušná místa.  

b) Každoroční setkání studentů doktorského studia se v tomto roce uskuteční na Velehradě. Pozváni jsou 
i studenti z jiných katolických teologických fakult, jak z ČR, tak i ze zahraničí. 

c) Odborná konference na téma evropské identity se uskuteční v druhém listopadovém týdnu roku 2016.  

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 a členy kolegia děkana KTF UK 
na vědomí. 

 

5) ZPRÁVA O ČINNOSTI AS KTF UK V ROCE 2015 

Předseda AS KTF UK seznámil plénum se zprávou o činnosti senátu a upřesnil, že je datována k 21. lednu 
2016. Možnost rozpravy nikdo ze senátorů ani přítomných hostů nevyužil. 
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Zpráva o činnosti AS KTF UK v roce 2015 byla předložena ke schválení. 
Hlasování o návrhu: PRO 10 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Zprávu o činnosti AS KTF UK v roce 2015. 

 

6) ROZPRAVA O PROJEKTU KAMPUS DEJVICE 

Bc. Volfová byla z pozice předsedkyně spolku studentů KTF UK Copertino a zároveň i jako členka AS KTF UK 
pozvána na jednání, které se týkalo projektu „Kampus Dejvice.“ Tento projekt si klade za cíl především 
zlepšení a rozvoj vzdělávacích, kulturních a společenských aktivit v oblasti dejvického univerzitního 
kampusu a také kultivaci vzhledu jeho veřejné části. Bc. Volfová se prostřednictvím prof. Novotného 
obrátila na vedení KTF UK s žádostí o poskytnutí informací o tom, jakým způsobem je fakulta do projektu 
zapojena a jak se k němu celkově vedení staví. 

Mgr. Benešová uvedla, že UK podepsala memorandum o spolupráci na tomto projektu. Fakticky se to však 
týká pouze KTF UK, která jako jediná v dané lokalitě sídlí. Projekt je prozatím v raném stádiu. Vznikla 
pracovní skupina, která se jím zabývá. Studenti mají možnost podávat prostřednictvím členů pracovní 
skupiny své podněty. 

Bc. Volfová informovala, že se studenti tří VŠ shodli na tom, že by i zástupci studentů měli mít v pracovní 
skupině přímé zastoupení. Účastníkům schůzky bylo doporučeno, aby vyzvali své akademické senáty 
k tomu, aby tento cíl podpořily. 

Prof. Novotný požádal Bc. Volfovou, aby získala a senátorům poskytla k prostudování podrobnější 
informace o projektu, aby se AS KTF UK mohl věci věnovat na svém dalším zasedání. 

Průběh a výsledky rozpravy byly AS KTF UK vzaty na vědomí. 
Hlasování o návrhu: Schváleno tichým souhlasem. 
 

7) PRACOVNÍ KOMISE AS KTF UK 

Předseda prof. Novotný konstatoval, že 28. ledna 2015 byli zvoleni členové studijní a legislativní komise AS 
KTF UK. Podle platného volebního a jednacího řádu AS KTF UK trvá jejich funkční období jeden kalendářní 
rok, proto je třeba zvolit členy nové. 

Prof. Novotný navrhl, aby se členy sčítací komise stali dr. Červenková, dr. Mrňa a dr. Oulíková, která by byla 
její předsedkyní. Nominace byly navrženými přijaty a samotná komise byla schválena tichým souhlasem 
pléna. 

Bc. Nechvílová zaslala předem AS KTF UK návrhy na členy studijní komise AS KTF UK. Z řad vyučujících byl 
nominován PhDr. Milan Pech, Ph.D., který je též členem AS KTF UK. Za studenty pak byli navrženi: Nina 
Weissová, studentka 1. ročníku magisterského studia oboru Dějiny evropské kultury; Pavla Glombová, 
studentka 3. ročníku bakalářského studia oboru Dějiny křesťanského umění; Anna Moutvicová, studentka 
2. ročníku magisterského studia oboru Katolická teologie; Petr Megela, student 1. ročníku magisterského 
studia oboru Teologické nauky. Všichni nominovaní se svou kandidaturou vyjádřili písemný souhlas. 

Žádný jiný kandidát nebyl navržen. 

Pro volby do studijní komise AS KTF UK bylo vydáno 10 volebních lístků. Odevzdáno bylo 10 volebních lístků, 
z toho bylo 10 platných. Každý z kandidujících obdržel 10 hlasů. Všichni nominovaní byli zvoleni. 

Prof. Novotný zaslal předem AS KTF UK návrhy na členy legislativní komise AS KTF UK. Z řad vyučujících 
byl nominován: prof. Vojtěch Novotný, Th.D., předseda AS KTF UK (za vyučující), ThLic. Mgr. Petr Nohel, 
student 3. ročníku doktorského studia oboru Katolická teologie, a Mgr. David Kučerka, student 5. ročníku 
magisterského studia oboru Katolická teologie, oba za studenty. 

Žádný jiný kandidát nebyl navržen. 

Pro volby do legislativní komise AS KTF UK bylo vydáno 10 volebních lístků. Odevzdáno bylo 10 volebních 
lístků, z toho 10 platných. Prof. Novotný obdržel 10 hlasů. ThLic. Nohel a Mgr. Kučerka obdrželi každý 
po 9 hlasech. Všichni nominovaní byli zvoleni. 



strana 7 z 8 

Výsledky hlasování byly shrnuty do návrhu usnesení. 
Hlasování o návrhu: PRO 10 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK zvolil členy Studijní komise AS KTF UK tyto osoby: PhDr. Milan Pech, 
Ph.D., Nina Weissová, Pavla Glombová, Anna Moutvicová, Petr Megela. 

Hlasování o návrhu: PRO 10 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů. 
Schválené usnesení: AS KTF UK zvolil členy Legislativní komise AS KTF UK tyto osoby: prof. PhLic. Vojtěch 
Novotný, Th.D., ThLic. Mgr. Petr Nohel, Mgr. David Kučerka. 

Dr. Nespěšná Hamsíková v 16.27 hod. opustila jednání AS KTF UK. 

 

8) RŮZNÉ 

Mgr. Martínek se zeptal, zdali vyjde sborník příspěvků z doktorandské konference „Sakrální a profánní 
prostor v dějinách křesťanské kultury a umění“, která se konala v roce 2013. Děkan odpověděl, že tento 
úmysl vedení chová, avšak jeho realizace naráží na nečinnost odpovědné osoby Mgr. Miroslava Smahy. 

Mgr. Benešová předala informaci od kvestorky UK – univerzita sbírá podklady k soutěži, jež by přinesla 
učitelům a studentům UK bezplatné softwarové vybavení. 

Dr. Oulíková se zeptala, jak se mohou pracovníci KTF UK zapojit v r. 2016 do projektu PRVOUK. Děkan sdělil, 
že je k tomu třeba splnit dvě věci: být začleněn do okruhu pracovníků, kteří se projektu účastní, a vyplnit 
formulář dílčího projektu. 

Mgr. Martínek požádal o zveřejnění bližších informací o parametrech a termínech programu ERASMUS+. 
Děkan přislíbil, že to uloží pracovnici zahraničního oddělení. 

Mgr. Benešová předběžně oznámila, že objem finančních prostředků, které přijdou v letošním roce 
z ministerstva školství na UK (a tedy i na KTF UK), bude nižší než v roce 2015. 

 

Ukončení zasedání 

Předseda AS KTF UK ukončil zasedání v 16.36 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 27. ledna 2016 

 

1. AS KTF UK schválil program zasedání. 

2. AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 16. prosince 2015. 

3. AS KTF UK vzal průběh a výsledky rozpravy s děkanem a členy kolegia děkana KTF UK na vědomí. 

4. AS KTF UK schválil Zprávu o činnosti AS KTF UK v roce 2015. 

5. AS KTF UK schválil průběh a výsledky rozpravy o projektu "Kampus Dejvice.“ 

6. AS KTF UK zvolil členy Studijní komise AS KTF UK tyto osoby: PhDr. Milan Pech, Ph.D., Nina Weissová, 
Pavla Glombová, Anna Moutvicová, Petr Megela. 

7. AS KTF UK zvolil členy Legislativní komise AS KTF UK tyto osoby: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D., 
ThLic. Mgr. Petr Nohel, Mgr. David Kučerka. 

 

 

 

 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

předseda Akademického senátu KTF UK 

 

 

 

za správnost:  

Leo Gallas, zapisovatel 


