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Z Á P I S Z J E D N Á N Í A K A D E M I C K É H O SE N Á T U KT F UK
1) Z AHÁJENÍ ZASEDÁNÍ AS KTF UK, URČENÍ SKRUTÁTORA
Zasedání AS KTF UK zahájil jeho předseda, prof. Novotný, v 15.10 hod. Bylo přítomno deset senátorů. Dva
senátoři, dr. Nespěšná Hamsíková a dr. Mrňa, byli z jednání omluveni.
Určení skrutátora
Předseda AS KTF UK ověřil usnášeníschopnost senátu a navrhl coby skrutátora dr. Pecha, který nominaci
přijal a byl schválen tichým souhlasem pléna.
Předseda AS KTF UK přivítal velkého kancléře KTF UK, J. Em. Dominika kard. Duku OP, a požádal jej, aby vedl
úvodní modlitbu.
2) S CHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS KTF UK
Návrh programu řádného zasedání AS KTF UK byl všem interesovaným rozeslán předem. Na místě
byl doplněn ještě jeden bod – setkání s velkým kancléřem fakulty. K upravenému návrhu programu nebyly
vzneseny žádné připomínky. Program zasedání byl předložen ke schválení v následujícím znění:
1) Zahájení, určení skrutátora
2) Schválení programu
3) Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 24. února 2016
4) Velký kancléř (informace, dotazy)
5) Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy)
6) Schválení návrhu rozpočtu programu PRVOUK 2016
7) Různé
Hlasování o návrhu: PRO 10 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání.

3) K ONTROLA A SCHVÁLENÍ ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 24. ÚNORA 2016
Návrh zápisu z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 24. února 2016 byl všem interesovaným rozeslán
předem. Prof. Novotný přítomné informoval, že obdržel připomínky od děkana dr. P. Brože a komentář
prof. Kuthana. Se všemi těmito podněty přítomné seznámil a na základě zvukového záznamu objasnil
autentické znění příslušných pasáží rozpravy.
Prof. Novotný otevřel diskusi ke znění zápisu a moderoval ji. V jejím průběhu byly připomínky děkana
v upřesněném znění do zápisu zapracovány. Prof. Kuthan požádal, aby jeho komentář, který se týkal
závěrečných slov dr. Mohelníka, nebyl ve znění zápisu zohledňován.
Prof. Novotný slíbil, že u legislativní komise AS UK zjistí, jakými pravidly se má KTF UK řídit ve věci
náhradníků disciplinární komise KTF UK, a předá tuto informaci děkanovi fakulty.
Zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 24. února 2016 byl v předmětné verzi 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 24. února 2016.

4) V ELKÝ KANCLÉŘ ( INFORMACE , DOTAZY )
Kardinál Duka uvedl, že příčinou jeho přítomnosti v senátu je napětí, jež se vytvořilo uvnitř akademické
obce koncem února a jež se projevilo v průběhu zasedání AS KTF UK dne 24. února. O situaci v mezičase
hovořil prakticky se všemi zúčastněnými a konzultoval ji se současným rektorem UK i s rektory emeritními.
Názor všech rektorů je takový, že příčinou podobných problémů bývá nedostatek kolegiální komunikace
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spojené s přátelským respektem. Z vnějšího pohledu je fakulta hodnocena celkem kladně. Do věcného jádra
problematiky však mohou mít bližší vhled jenom bezprostřední účastníci každodenního života fakulty.
Uplynulých 25 let působení KTF UK bylo spojeno s obtížemi a resuscitačními procesy, které provázel
a nadále provází jeden společný jmenovatel: zájem o to, aby fakulta jako celek i v každém jednotlivci
i v každé názorové skupině plnila své poslání podle vnitřního přesvědčení všech zúčastněných a v souladu
se závazky jejich svědomí. Záleží přitom i na způsobu vzájemné komunikace. Růst fakulty i vývoj
společenského klimatu si žádá stále větší vzájemný respekt i prevenci nedorozumění. Velký kancléř proto
na základě oprávnění, která mu dává kanonické právo a statut fakulty, žádá, aby byly dodržovány vnitřní
předpisy, které představují minimum potřebné vzájemné shody, a zejména nepsané normy mezilidských
a křesťanských vztahů a spolupráce v rámci akademické obce.
Velký kancléř seznámil dopisem děkana a předsedu senátu se svým míněním, podle něhož by měl být
v řádném termínu zvolen nový senát, který by, pokud to shledá potřebným, v souladu se svými
pravomocemi v co nejkratší době posunul fakultu přes „odrazový můstek“ dále. Kard. Duka sám není
příznivcem revolucí, ale ani toho, aby se problémy přehlížely.
Žádá také akademickou obec, aby se soustředila k věcným úkolům, které před ni staví přítomnost. V té
souvislosti a v návaznosti na svůj dopis zopakoval střednědobou vizi přemístění Arcibiskupského kněžského
semináře ze stávajících prostor na Hradčany. Uvedl, že počítá s tím, že fakulta získá ke své činnosti další
prostory v budově v Dejvicích. Vyjádřil podporu dalšímu rozvoji fakultní knihovny. Přeje si zkvalitnění
profesní přípravy kandidátů kněžství v liturgické a pastorální oblasti a vznik liturgicko-pastorálního institutu.
Přednesl přání české církevní provincie, aby fakulta poskytovala kléru, jáhnům a pastoračním asistentům
takové vzdělání, které jim umožní působení na ZŠ, zejména na druhém stupni, a na SŠ. Jejím úkolem je, aby
neučila jenom to, jak se věnovat katechezi a výuce, ale také to, co má být žákům sdělováno. Diecézní
a interdiecézní katechetická střediska jsou pouze aplikačními pracovišti, která mají praktický význam
a nemají nahrazovat akademickou činnost příslušných vysokoškolských pracovišť.
Kardinál Duka poděkoval celé fakultě za to, co doposud udělala. Váží si nasazení každého jednotlivce.
I kritické okamžiky jsou obvyklé, legitimní a prospěšné tím, že umožňují lépe odhalovat cestu a napomáhají
osobnímu růstu. Bez dobré vůle, ohleduplnosti a někdy i kompromisu však fakulta nemůže postupovat
kupředu. A to by byla největší katastrofa nejenom pro ni, ale i pro její širší církevní a společenské milieu.
Požádal proto všechny přítomné, aby si navzájem projevovali milosrdenství, a apeloval na členy akademické
obce, aby působili v duchu vzájemné úcty a kolegiality. Vyjádřil rovněž přání, aby byli akademičtí pracovníci
lépe obeznámeni s tím, co se děje na jiných katedrách fakulty, a aby si byly jednotlivé katedry vzájemně
spíše vzorem nežli soupeřem.
Předseda AS KTF UK poděkoval velkému kancléři za jeho vystoupení a otevřel diskusi. Sám v ní reflektoval
slova z internetových stránek pana kardinála, podle nichž je úkolem naší doby spojovat pravdu s láskou
a lásku s pravdou. Rovnováha obojího se hledá těžce, ale je to jeden z úkolů senátu a jeho předsedy.
Prof. Novotný požádal o odpuštění ty, v nichž snad jeho jednání jako předsedy AS KTF UK budilo opačný
dojem. Nepřál by si, aby mezi členy akademické obce zůstával nějaký stín, a bude se snažit, aby věci šly
kupředu lépe.
Děkan dr. P. Brož poděkoval velkému kancléři za to, že navštívil zasedání AS KTF UK. Uvedl, že on sám udělal
v posledních několika týdnech maximum pro to, aby se situace fakulty vyvinula do současného tvaru,
a poděkoval všem, kdo se o to přičinili. Jmenovitě vyzdvihl přínos rektora UK prof. Zimy, kardinála Duky
a prof. Kuthana. Vyzval přítomné, aby si sami udělali úsudek o tom, co se stalo. Poděkoval předsedovi AS
KTF UK za to, že členům senátu rozeslal dopis kardinála Duky ze dne 10. března 2016. Uvedl, že se rozhodl,
že on sám nebude dopis hromadně rozesílat všem zaměstnancům fakulty, neboť rozpravu v senátním plénu
považuje za dostatečný způsob, jak říci akademické obci, že velký kancléř na nastalou situaci reagoval.
Děkan ovšem považoval za důležité vstoupit do kontaktu s dalšími adresáty dopisu kardinála Duky, totiž
sídelními biskupy české církevní provincie. Proto je telefonicky kontaktoval a vysvětlil jim situaci, které se
přípis velkého kancléře týká. Přál si, aby biskupové nebyli vyděšeni, že se na fakultě děje něco
nepřístojného.
Mgr. Martínek požádal pana kardinála o komentář k bodu 2b jeho dopisu, který se týká přípravy absolventů
KTF UK pro výkon katechetické činnosti. Kardinál Duka uvedl, že podle informací, které mu podal školský
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odbor arcibiskupství, KTF nenabízí studentům magisterské teologie pedagogické minimum. Pro výuku
náboženství na prvním stupni ZŠ to není ani zapotřebí, ale pro činnost na druhém stupni ZŠ a výše by měli
mít učitelé a katecheté alespoň pedagogické minimum. Doc. J. Brož odvětil, že absolventi magisterské
teologie jsou podle platné legislativy oprávněni působit jako učitelé náboženství na ZŠ i SŠ i bez
pedagogického minima – ačkoli fakticky bez vzdělání v pedagogice, psychologii, katechetice a didaktice
nejsou. Nemohou však na ZŠ a SŠ vyučovat další předměty, např. latinu či občanskou výchovu. K tomu už by
pedagogickou způsobilost potřebovali.
Kard. Duka zmínil problém uznávání titulů ze zahraničních církevních vysokých škol, který souvisí s tím, že
Vatikán není plně zapojen do boloňského procesu. Doc. Ryšková objasnila aktuální praxi uvnitř UK.
Doc. Bartoň se zeptal, jestli fakulta nepřišla v souvislosti s jednáním o tzv. pokoncilní knihovně o určité
prostory. Mgr. Benešová odpověděla, že fakulta skutečně přišla o dvě místnosti v přízemí, za které byla
fakultě nabídnuta jedna místnost, která je ovšem o cca 25 m2 menší než původní prostory. Druhý dotaz
doc. Bartoně se týkal prostor seminární knihovny. Jak sdělil děkan dr. P. Brož, tyto prostory by měly být
využity pro potřeby arcidiecézního archivu. Kardinál Duka navrhl, aby KTF vytvořila pracovní tým, který by
zmapoval situaci a kvalifikovaně navrhl, jaké prostorové nároky by fakulta do budoucna měla. Dále
doporučil, aby ohledně volných prostor KTF vstoupila do jednání s rektorem Arcibiskupského kněžského
semináře.
Studentka kol. Zemanová požádala, aby se v rámci využití budovy přihlíželo k potřebám handicapovaných
studentů, kteří mají ztíženou možnost přístupu do některých částí budovy.
Doc. Ryšková se zeptala na časovou perspektivu stěhování Arcibiskupského kněžského semináře. Podle
vyjádření pana kardinála tuto věc ovlivňuje celá řada faktorů, které není lehké vzájemně sladit. Střízlivý
časový odhad se pohybuje kolem pěti let.
Dr. Mohelník připomněl, že děkan poslal zaměstnancům dopis se svým stanoviskem k aktuální situaci
na KTF, a zeptal se, proč také dopis pana kardinála, který je reakcí na děkanovo stanovisko, není
zpřístupněn všem zaměstnancům KTF. K této myšlence se připojil prof. Novotný: dopis byl koncipován jako
stanovisko velkého kancléře a obsahuje žádost, aby s ním byli seznámeni „všichni dotyční“. Prof. Novotný
se zeptal velkého kancléře, zdali by měl námitky proti tomu, aby byl jeho dopis rozeslán všem
zaměstnancům. Kardinál Duka uvedl, že dopis je předmětem diskuse v senátu. Měl by tedy asi být součástí
zápisu, v němž bude zmiňován. Pak bude přístupný všem bez rozdílu.
Prof. Kuthan vyslovil výhrady vůči vyjádření dr. Mohelníka na minulém zasedání akademického senátu
ohledně „ultimativních momentů“ svého vystoupení. Vyjádřil obavu z negativní publicity celé záležitosti.
Prof. Kuthan poděkoval kard. Dukovi za jeho příspěvek ke zklidnění celé situace. Vyjádřil přesvědčení,
že povinností členů KTF je jít cestou dobré vůle a pozitivního, nekonfrontačního přístupu.
Kardinál Duka zmínil svou životní zkušenost, že se mu nikdy nepodařilo vyvrátit mediální lži, které
od okamžiku zveřejnění žijí svým vlastním životem a nedaří se je fakticky vyvracet. Vyjádřil myšlenku,
že všichni aktéři událostí se cítí být zraněni, a navrhl, aby si položili také otázku: „Nezavinil jsem si to sám?“
Ne snad že by kdo jednal bez dobré vůle, ale i s ní mohou mít naše činy důsledky, které je třeba uvážit. A dal
ke zvážení své motto: „Úkolem doby je být pevný, nikoli tvrdý.“ Dodal, že pouhé zveřejnění dokumentů,
které se situace fakulty týkají, není cestou k nalezení společné řeči a ospravedlnění dílčích hledisek.
Doc. Bartoň ocenil pozitiva listu pana kardinála – zejména jeho nekonfrontační styl, vstřícnost a náměty
pro zlepšení situace na KTF UK. Právě pro jeho kvality se přimlouvá za jeho zveřejnění formou rozeslání
vyučujícím KTF UK, což by také znamenalo, že nebude zveřejněn jako příloha zápisu a dostupný úplně všem
bez výjimky. Kardinál Duka odvětil, že to považuje za adekvátní řešení. Dr. P. Brož řekl, že by list nerad
rozesílal z adresy děkana KTF UK. Doc. Bartoň navrhl, aby list rozeslal akademický senát s tím, že se jedná
o list velkého kancléře akademické obci. S tím souhlasil velký kancléř i přítomní členové senátu.
Prof. Novotný poděkoval velkému kancléři za jeho slova a povzbuzení pro celou akademickou obec KTF UK.
Rozpravu s velkým kancléřem fakulty vzal AS KTF UK na vědomí tichým souhlasem.
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5) D ĚKAN , KOLEGIUM DĚKANA ( INFORMACE , DOTAZY )
Dr. P. Brož, děkan KTF UK přednesl následující body:
5.1

28. dubna 2016 se bude konat mezinárodní konference studentů postgraduálního studia
uměnovědných i teologických oborů. Přihlásilo se přibližně 60 zájemců. V příslušný den nebude
zrušena běžná výuka, ale bude podporována účast studentů na konferenci.

5.2

Pět ze třinácti studentských projektů podaných ke Grantové agentuře UK uspělo v grantovém řízení:



5.3

Alice Bartůšková – Paolo Piazza pinxit. Kapucínský bratr malířem na sklonku rudolfinské doby.
Kornélia Kolářová Takácsová – Umělecké a kulturní vztahy kláštera Porta Coeli v Tišnově
k Uherskému království.

Barbora Šmejdová – Jazyk moderní apologie u C. S. Lewise.

Marie Matěásková – Fenomén cti a bezectnosti v prostoru raně novověkého města (1620 1720).

Žaneta Vobořilová Kadlecová – Památková péče na území Prahy v období protektorátu Čechy
a Morava.
Letošní Te Deum se nebude konat v Břevnově. Náhradní místo je hledáno, uvažuje se o Karlově.

Doc. Sládek, proděkan pro rozvoj, přednesl následující body:
5.4

Podávají se projekty adresované GA ČR.

5.6

Na Velehradě se bude konat kolokvium postgraduálních studentů teologických oborů. Část programu
bude věnována teologickému odkazu Tomáše kard. Špidlíka S.J.

5.7

Probíhá sběr podkladů k aktualizaci dlouhodobého záměru KTF UK pro rok 2016. Doc. Sládek děkuje
těm, kteří zaslali konkrétní data.

Doc. Ryšková, proděkanka pro vnější a zahraniční styky, přednesla následující body:
5.8

14. dubna 2016 proběhne výběrové řízení žadatelů programu ERASMUS.

5.9

Studenti z univerzity v Osijeku (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), kteří na KTF studovali
v zimním semestru, poskytli fakultě pozitivní zpětnou vazbu.

5.10 Katedry by měly provést revizi kontaktů na zahraniční instituce, s nimiž by se měla do budoucna
rozvíjet spolupráce.
5.11 Doc. Ryšková připomněla, že pro podávání evropských projektů je nezbytná spolupráce minimálně
tří institucí z minimálně tří zemí.

Doc. J. Brož, proděkan pro studium, přednesl následující body:
5.12 Bylo uzavřeno jarní kolo přihlášek pro studium v akademickém roce 2016 / 2017. Zatímco v loňském
roce bylo v jarním termínu podáno 309 přihlášek, letos bylo podáno 243 přihlášek v následující
struktuře:









Katolická teologie, magisterský program – 11 přihlášek
Teologické nauky, bakalářský program – 33 přihlášek
Teologické nauky, navazující magisterský program – 16 přihlášek
Aplikovaná etika, navazující magisterský program – 22 přihlášek
Dějiny křesťanského umění, bakalářský program – 50 přihlášek
Dějiny křesťanského umění, navazující magisterský program – 39 přihlášek
Dějiny evropské kultury, bakalářský program – 43 přihlášek
Dějiny evropské kultury, navazující magisterský program – 29 přihlášek
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Zdá se, že pokles počtu zájemců o studium souvisí mimo jiné s klesajícím demografickým
zastoupením příslušné věkové kategorie v populaci.
5.13 Univerzita klade velký důraz na rozvoj celoživotního vzdělávání. V polovině dubna se bude
v prostorách Karolina konat Den celoživotního vzdělávání na UK. Pro tuto příležitost vznikají
propagační materiály.
5.14 Dne 15. března 2016 bylo na studijním oddělení KTF zjištěno, že jedna studentka studijního oboru
Aplikovaná etika nestihne dokončit studium v řádném termínu. Vzhledem k tomu, že stávající
akreditace pro daný studijní program končí v říjnu 2016, chce děkanát požádat AS KTF UK o schválení
prodloužení této akreditace, aby studentka mohla dostudovat. Žádost o prodloužení musí být podána
do 30. března 2016. Po krátké diskusi byl formulován návrh usnesení, který předseda AS KTF UK
předložil ke schválení.

Hlasování o návrhu: PRO 10 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů.
Schválené usnesení: AS KTF UK schvaluje záměr děkana podat žádost o prodloužení akreditace
navazujícího magisterského studijního oboru Aplikovaná etika (prezenční forma) na dostudování
již přijatých studentů.
Doc. J. Brož poděkoval AS KTF UK za schválení tohoto záměru.

Mgr. Benešová, tajemnice fakulty, přednesla následující body:
5.15 Je otevřena aplikace k přihlašování se na Cross Campus 2016. Závod se uskuteční v úterý 26. dubna
2016 odpoledne.
5.16 Prozatím nedošlo ke schválení univerzitního rozpočtu, proto není předložen ani rozpočet fakulty.
Podle předběžných informací dostane fakulta na vzdělávací činnost o 300 tis. Kč méně než v loňském
roce, na specifický výzkum o 50 tis. Kč méně. Prostředky programu PRVOUK by měly být o 600 tis. Kč
vyšší.
Prof. Novotný požádal o zveřejnění platného znění Výroční zprávy o činnosti KTF UK za rok 2014
a Dlouhodobého-strategického záměru KTF UK 2016–2020 na internetu.
Prof. Novotný požádal o komentář k informaci, že odchází vedoucí knihovny. Mgr. Benešová potvrdila,
že vedoucí knihovny podala výpověď a její působení na fakultě končí dne 31. března 2016. V současnosti
se hledá její nástupce.
Prof. Novotný předal děkanovi dva písemné podněty ve věci opatření děkana č. 2/2016 Pravidla
pro přiznání účelového stipendia z 22. 2. 2016 a požádal o jejich prověření, případně též zapracování. První
podnět se týkal formulace čl. 1 odst. 1 opatření děkana: „Stipendium je udělováno z dotace, příspěvku
(např. projekty UNCE, IP, PRVOUK apod.)“ – u projektů UNCE, PRVOUK a snad i dalších však jde o tzv.
stipendia na výzkum, tedy o jiný zdroj stipendií, odlišný od dotace a příspěvku. Druhý podnět se týkal
formulace čl. 2 opatření děkana: „Stipendium hrazené z dotace/příspěvku a ze stipendijního fondu nelze
studentovi přiznat ani vyplácet (čl. 8 odst. 1 SŘ UK)...“ – citovaný článek Stipendijního řádu UK se však
netýká stipendií, jež jsou hrazena ze stipendijního fondu: na ta se uvedené překážky pro poskytnutí
stipendia nevztahují a studenti by tu tedy mohli být kráceni v možnosti dosáhnout na účelová stipendia
hrazená ze stipendijního fondu.
Rozpravu s děkanem fakulty a členy jeho kolegia vzal AS KTF UK na vědomí tichým souhlasem.

6) S CHVÁLENÍ NÁVRHU ROZPOČTU PROGRAMU PRVOUK 2016
Návrh rozpočtu programu PRVOUK byl všem interesovaným rozeslán předem. Prof. Novotný předložil
porovnání údajů programu PRVOUK za roky 2015 a 2016 a požádal tajemnici fakulty o jejich komentář.
Mgr. Benešová poukázala na fond účelových prostředků ve výši 200 tis. Kč, který byl vytvořen
na doporučení rektorátu. Prostředky na vědeckou činnost a mzdové prostředky byly oproti minulému roku
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navýšeny. Ostatní položky zůstaly zhruba ve stejných relacích jako v minulém roce, rozpočet knihovny byl
o 100 tis. Kč krácen.
Mgr. Martínek s poukazem na podklad Plán rozvoje IT na KTF pro rok 2015, 2016, 2017 požádal o to, zda by
děkanát mohl do příštího zasedání dodat AS KTF UK podrobnější specifikaci rozvoje IT na KTF UK –
položkový rozpočet k jednotlivým stanicím, službám atp. – tak, aby bylo možné získat jasnější představu
o složení této kapitoly rozpočtu. Mgr. Benešová to přislíbila, ovšem s dovětkem, že se akviziční ceny sníží
díky tomu, že bude univerzita konat poptávková řízení. Prof. Novotný se zeptal na charakter předmětného
dokumentu. Mgr. Benešová odpověděla, že se jedná o plán IT firmy, která pro fakultu spravuje IT záležitosti.
Mgr. Martínek se zeptal, zdali se částka 459 721 Kč, uvedená v rozpočtu programu PRVOUK, týká celého
rozsahu IT investic na fakultě. Mgr. Benešová odpověděla, že se jedná pouze o část prostředků
vynaložených v daném roce na IT záležitosti.
Bc. Volfová se zeptala, co se v rozpočtu programu PRVOUK rozumí doplňkovými náklady. Mgr. Benešová
uvedla, že se tím rozumí nájem, energie, topení, kancelářské potřeby apod.
Prof. Kuthan požádal, zdali by z prostředků vyčleněných pro knihovnu mohl ÚDKU dostat 100 tis. Kč
na zakoupení několika stovek svazků odborně cenné knihovny dr. Sonji Schürmannové. Mgr. Benešová
uvedla, že tento případný nákup nemusí schvalovat AS KTF UK, ale spíše děkan a garanti tohoto projektu.
Prof. Kuthan podotknul, že by však přesto rád získal pro svůj záměr podporu senátu.
Prof. Novotný připomněl, že k požadované částce bude nutno připočíst další náklady na převoz, katalogizaci
knih, ochranné prvky atd. a že by tedy žádost prof. Kuthana měla pamatovat i na tyto položky. Zeptal se pak
tajemnice, jestli zbývající částka, tedy 300 tis. Kč, pokryje všechny standardní náklady knihovny – např.
akvizici periodik, kontinuálně běžících řad monografií atp. Mgr. Benešová tomu přisvědčila s dovětkem,
že by se tato částka týkala pouze akvizic, nikoli běžného chodu knihovny.
Dr. Pech vyslovil přesvědčení, že by byla škoda, kdyby snad fakulta přišla o možnost získat takto cennou
knihovnu. Dále uvedl, že by bylo rovněž možné získat v Archivu Jiřího Buly zdarma celé řady časopisů jako
Ateliér nebo Art and Antik. A zeptal se, zda by se našel prostor, kde by se získané časopisy mohly uložit.
Mgr. Benešová odpověděla, že fakulta již prakticky nemá prostory k uložení knihovních přírůstků. Mimo jiné
i proto, že fakulta nemá možnost aktivně spravovat fond tzv. pokoncilní knihovny, např. vyřazovat duplicity,
a získat tím prostory k uložení nových akvizic.
Na dotaz kardinála Duky Mgr. Benešová uvedla, že jednání o pokoncilní knihovně probíhají už celý rok bez
zřetelného výsledku. Knihy byly zkatalogizovány, ale doposud nebylo možné redukovat fond o duplicity
apod. KTF UK by uvítala, kdyby o pokoncilní knihovně jednala pouze s jedním zástupcem majitele –
pražského arcibiskupství, který by měl potřebné kompetence. Doc. J. Brož doplnil, že předmětný knihovní
fond obsahuje i řadu nepříliš kvalitních titulů, duplikátů a multiplikátů.
Kardinál Duka požádal, aby fakulta přistoupila k vyřazení duplikátů a multiplikátů okamžitě. Zeptal se, kdo
platí za prostory, ve kterých je uložen knihovní fond pokoncilní knihovny, jež je majetkem Arcibiskupství
pražského. Mgr. Benešová uvedla, že za tyto prostory již řadu let platí KTF UK, která tak vlastně platí
arcibiskupství za uložení jeho vlastního majetku. Kardinál Duka odvětil, že tuto situaci bude třeba řešit,
a vyjádřil vůli určit jednu zodpovědnou osobu, která by za arcibiskupství jednala s fakultou ve věci knihovny.
Doc. Bartoň se zeptal, jestli se najde prostor pro uložení knihovny dr. Schürmannové. Dr. P. Brož vyjádřil
názor, že potřebný prostor se ještě najde. Kardinál Duka navrhl děkanovi fakulty, aby se ohledně dočasného
uskladnění knih pokusil domluvit s rektorem Arcibiskupského kněžského semináře.
Bc. Nechvílová se zeptala prof. Kuthana, jak urgentně je třeba řešit nákup knihovny dr. Schürmannové.
Prof. Kuthan odpověděl, že věc není zcela naléhavá, je však zapotřebí, aby fakulta záhy projevila o fond
vážný zájem, neboť se o něj ucházejí i pracoviště jiných pracovišť.
Kardinál Duka prohlásil, že částku 100 tis. Kč na zakoupení knihovny dr. Sonji Schürmannové uhradí pražské
arcibiskupství jako odškodnění za problémy způsobené v souvislosti s nejasnostmi kolem pokoncilní
knihovny. Plénum poděkovalo panu kardinálovi za jeho velkorysé gesto.
Mgr. Martínek se zeptal, jestli se z předloženého rozpočtu programu PRVOUK už čerpá nebo jestli se s jeho
čerpáním čeká na schválení senátem. Mgr. Benešová odpověděla, že pro disponování s tímto rozpočtem
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je nutné tento rozpočet schválit. V případě odůvodněné potřeby by bylo možné, při dodržení celkového
rozpočtu, jednotlivé kapitoly upravit.
Prof. Novotný požádal, aby byly opětovně objasněny podmínky čerpání finančních prostředků z kapitoly
vědecká činnost. Mgr. Benešová uvedla, že návrhy na vědecké projekty se podávají prostřednictvím
vedoucích kateder. Je nutno vyplnit formulář, který je k dispozici u paní Ďurišové. Vedoucí katedry svým
podpisem potvrdí, že s návrhem souhlasí. Návrh poté musí schválit prof. Beneš a doc. Opatrný. Termín
pro podání dílčích projektů však již vypršel. Prof. Novotný poukázal na to, že je způsob čerpání těchto
projektů popsán v zápise ze zasedání AS KTF UK v dubnu 2015, a zeptal se, jestli došlo v r. 2016 k nějakým
změnám. Mgr. Benešová odpověděla, že nikoli – ovšem s tím, že je-li v projektech zmínka o záměru
zakoupit literaturu, je třeba hned na počátku uvést konkrétní tituly.
Návrh usnesení byl předložen ke schválení.
Hlasování o návrhu: PRO 10 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil návrh rozpočtu programu PRVOUK 2016.

7) R ŮZNÉ
Mgr. Benešová se zeptala, jak dlouho je uchováván zvukový záznam z jednání akademického senátu. Prof.
Novotný odpověděl, že do dne schválení zápisu z příslušného zasedání AS KTF UK. Mgr. Benešová
doporučila, aby byla zveřejněna a viditelně označena skutečnost, že je pořizován zvukový záznam z jednání
AS KTF UK. Dále doporučila vypracovat směrnici upravující pořizování a uchovávání těchto zvukových
záznamů.
Dr. Gallas se zeptal, zdali byly uspokojivě vysvětleny četné otázky, které byly položeny na únorovém
zasedání AS KTF UK. Rovněž uvedl, že mezi studenty kolují různé fámy týkající se odvolání některých
funkcionářů fakulty a že by tedy chtěl vědět, jak se věci mají. Děkan dr. P. Brož odpověděl, že žádné
odvolání se nekoná. Prof. Novotný v reakci na další tvrzení, která kolují akademickou obcí, podotkl, že
nedošlo ani k pokusu o puč proti děkanovi a velký kancléř nebyl neetickým způsobem dezinformován
o stavu fakulty. Velký kancléř výrokům děkana i předsedy senátu přisvědčil.
Doc. Bartoň poděkoval kardinálu Dukovi za jeho návštěvu a za příslib odkoupení knihovny dr. Sonji
Schürmannové. Kardinál Duka zopakoval, že považuje za nutné, aby ze strany pražského arcibiskupství
jednala o pokoncilní knihovně pouze jedna osoba. Doc. Bartoň poděkoval za ještě více probuzený zájem
o fakultní knihovnu.
Mgr. Martínek oznámil, že studentská komora AS KTF UK připravila dotazník týkající se stravování studentů
kombinovaného studia o sobotách. Na základě dotazníkového šetření chtějí členové SK AS KTF UK
podniknout další kroky ve věci stravování studentů kombinovaného studia.

Ukončení zasedání
Předseda AS KTF UK ukončil zasedání v 17.06 hod. a požádal kardinála Duku o závěrečné požehnání.

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
předseda Akademického senátu KTF UK

za správnost:
Leo Gallas, zapisovatel

strana 8 z 9

Usnesení přijatá na řádném zasedání Akademického senátu KTF UK dne 16. března 2016

1.

AS KTF UK schválil program zasedání.

2.

AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 24. února 2016.

3.

AS KTF UK vzal průběh rozpravy s velkým kancléřem KTF UK na vědomí.

4.

AS KTF UK schvaluje záměr děkana podat žádost o prodloužení akreditace navazujícího
magisterského studijního oboru Aplikovaná etika (prezenční forma) na dostudování již přijatých
studentů.

5.

AS KTF UK vzal průběh rozpravy s děkanem KTF UK na vědomí.

6.

AS KTF UK schválil návrh rozpočtu programu PRVOUK 2016.

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
předseda Akademického senátu KTF UK

za správnost:
Leo Gallas, zapisovatel
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