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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 15.00 hod. Zahájení bylo přítomno sedm
senátorů. Pět senátorů, doc. Bartoň, dr. Červenková, dr. Kubík, dr. Mrňa a Bc. Nechvílová, bylo z jednání
předem omluveno.
Předseda AS KTF UK požádal kard. Duku, aby vedl úvodní modlitbu.
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Určení skrutátora a volební komise
Předseda AS KTF UK ověřil usnášeníschopnost senátu a navrhl coby skrutátora dr. Pecha, který nominaci
přijal a byl schválen tichým souhlasem pléna. Vzhledem k většímu počtu hlasování byla rovněž ustanovena
volební komise ve složení dr. Oulíková, dr. Nespěšná Hamsíková a dr. Pech. Dotyční nominaci přijali
a komise byla v tomto složení schválena tichým souhlasem pléna.
2) S CHVÁLENÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ AS KTF UK
Návrh programu řádného zasedání AS KTF UK byl všem interesovaným rozeslán předem. K tomuto návrhu
programu byl z organizačních důvodů přidán bod č. 6 Harmonogram zasedání AS KTF UK na podzim roku
2016. 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 25. května 2016
4) Děkan, kolegium děkana (informace, dotazy)
5) Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018
6) Harmonogram zasedání AS KTF UK na podzim roku 2016
7) Vyjádření k záměru děkana odvolat doc. ThLic. Mgr. Karla Sládka, Th.D. z funkce proděkana pro rozvoj
8) Vyjádření k záměru děkana jmenovat PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravenou, Th.D., Ph.D. proděkankou pro
rozvoj
9) Vyjádření k záměru děkana odvolat doc. PhDr. Libora Ovečku, Th.D. z funkce vedoucího Katedry
teologické etiky a spirituální teologie
10) Vyjádření k záměru děkana jmenovat doc. ThLic. Mgr. Karla Sládka, Th.D. vedoucím Katedry teologické
etiky a spirituální teologie
11) Schválení návrhu děkana zřídit Katedru církevních dějin a patrologie
12) Vyjádření k záměru děkana jmenovat doc. PhDr. Tomáše Petráčka, Th.D., Ph.D. vedoucím Katedry
církevních dějin a patrologie
13) Různé
Hlasování o návrhu: PRO 7 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání.
Kard. Duka seznámil senát s tím, že Kongregace pro katolickou výchovu si přeje, aby byla katolické teologie
skutečně profilujícím oborem KTF UK. Dále vyzdvihl důležitost vědeckého studia domácích církevních dějin,
zejména v období 19. a 20. století, a uvedl, že vidí jako potřebné, aby se církevní dějiny interpretovaly
v návaznosti na obecné dějiny celé společnosti. Kard. Duka dále oznámil, že v souladu se svým dřívějším
příslibem vydal v rámci Arcibiskupství pražského pokyn k uhrazení kupní ceny za knihovnu dr. Sonji
Schürmann.

3) K ONTROLA A SCHVÁLENÍ ZÁPISU ZE ZASEDÁNÍ AS KTF UK DNE 25. KVĚTNA 2016
Návrh zápisu z řádného zasedání AS KTF UK ze dne 25. května 2016 byl předem rozeslán všem
interesovaným. Prof. Novotný přítomné informoval, že k návrhu zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Mgr. Martínek připomenul, že podle Volebního a jednacího řádu AS KTF UK čl. 13, bod 5, mají být usnesení
senátu zveřejňována do dvou dnů od zasedání.
Zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 25. května 2016 byl v předmětné verzi předložen ke schválení.
Hlasování o návrhu: PRO 7 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů.
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Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 25. května 2016.
4) D ĚKAN , KOLEGIUM DĚKANA ( INFORMACE , DOTAZY )
Děkan fakulty přednesl následující body:
4.1 Děkan vykonal dne 14. 6. 2016 pracovní návštěvu Kongregace pro katolickou výchovu v Římě. Na tomto
setkání bylo zdůrazněno, že i v budoucnosti je třeba v komunikaci mezi fakultou a Kongregací uchovat
prostřednictví velkého kancléře. Kongregace má zájem na tom, aby fakulta zřídila Institut
náboženských nauk, jemuž by bylo svěřeno zabezpečení oboru Teologické nauky. V diskusi, do níž se
zapojili Mgr. Martínek, Dr. Vopřada a prof. Novotný, děkan upřesnil, že přání Kongregace zrcadlí
způsob, jímž je uspořádáno studium teologie v Itálii, kde je přímo fakultám svěřen obor katolická
teologie, zatímco přidruženým institutům je svěřeno poněkud volnější teologické vzdělávání laiků. Na
KTF UK by byl takto zřízený institut svěřen garantovi oboru teologické nauky, ale nijak by neměnil
faktickou stávající strukturu fakulty: jednalo by se o čistě administrativní metastrukturu, sloužící
komunikaci s Kongregací. Změny by měly být provedeny do pěti let. Prof. Novotný doporučil, aby
s nimi KTF UK nijak nespěchala a vyčkala, zda Kongregace za pět let svou žádost zopakuje.
4.2 Děkan informoval o tom, že probíhá sběr informací pro případnou spolupráci mezi UK a Svatojánskou
kolejí – vyšší odbornou školou pedagogickou ve Svatém Janu pod Skalou. Za KTF UK se tohoto procesu
účastní dr. Bravená. Do konce června by měla prof. Wildová z pedagogické fakulty zjistit potřebné
informace na ministerstvu školství a měla by KTF sdělit další informace a výhledy v této záležitosti.
Kard. Duka k tomu uvedl, že úroveň zajištění katecheze v rámci školské soustavy je v ČR nejhorší ze
všech postkomunistických států střední a východní Evropy. To se mimo jiné odráží na malém zájmu o
vysokoškolské studium teologie.
4.3 Děkan informoval o tom, že ve dnech 24. až 26. června 2016 na KTF UK probíhá mezinárodní konference
The Emergence of Structuralism and Formalism. Poděkoval organizátorům za pomoc s její přípravou
a průběhem.
4.4 Proběhlo hodnocení programu PRVOUK. Za KTF UK prezentoval jeho výsledky prof. Prudký,
prof. Kuthan, prof. Beneš a doc. Opatrný. Na dotaz dr. Oulíkové doc. Brož odpověděl, že program
PRVOUK k datu 31. 12. 2016 končí a počínaje dnem 1. 1. 2017 bude nahrazen programem PROGRES.
Dr. Nespěšná Hamsíková doplnila, že nový program bude akcentovat zejména interdisciplinaritu
a internacionalizaci vědeckopedagogické činnosti na UK.
Doc. Brož senát informoval, že studijní agenda probíhá bez problémů. Ve spolupráci se SK AS KTF UK
probíhá dolaďování parametrů evaluací předmětů. Mgr. Martínek požádal o rozeslání hromadného e-mailu
s informacemi pro vyučující, jak bylo již dříve domluveno.
Doc. Ryšková oznámila, že v rámci návštěvy univerzit v Benátkách a Boloni byly domluveny možnosti
spolupráce a studentských výměn.
AS KTF UK vzal průběh rozpravy s děkanem KTF UK na vědomí.

5) S CHVÁLENÍ PODMÍNEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018
Podle doc. Brože jsou Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 prakticky stejné jako
v minulých letech. Požadované osvědčení o mravní bezúhonnosti se teď nazývá osvědčení o osobní
integritě. Od příštího roku je možno podávat přihlášky pouze v elektronické podobě. Prof. Novotný
upozornil, že v textu, který byl předložen akademickému senátu, se stále objevuje název osvědčení
o mravní bezúhonnosti, který je nutno nahradit novým názvem. Dr. Vopřada uvedl, že v předloženém znění
je chybně uveden rok 2016 namísto správného 2017. Doc. Brož uvedl, že to bude v celém dokumentu
opraveno.
Návrh usnesení byl předložen ke schválení.
Hlasování o návrhu: PRO 7 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil znění podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018.
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6) H ARMONOGRAM ZASEDÁNÍ AS KTF UK NA PODZIM ROKU 2016
Prof. Novotný připomenul, že funkční období stávajících senátorů začalo 1. 12. 2014 a končí 30. 11. 2016.
Navrhl plán podzimních zasedání AS KTF UK.
Návrh usnesení byl předložen ke schválení.
Hlasování o návrhu: PRO 7 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů.
Schválené usnesení: AS KTF UK stanovil harmonogram svých dalších zasedání takto: 27. 9. 2016 od 15.00
hod., 26. 10. 2016 od 14.00 hod., 30. 11. 2016 od 15.00 hod.
7) V YJÁDŘENÍ K ZÁMĚRU DĚKANA ODVOLAT DOC . T H L IC . M GR . K ARLA S LÁDKA , T H .D. Z FUNKCE PRODĚKANA
PRO ROZVOJ

8) V YJÁDŘENÍ K ZÁMĚRU DĚKANA JMENOVAT P H D R . T H D R . M GR . N OEMI B RAVENOU , T H .D., P H .D.
PRODĚKANKOU PRO ROZVOJ

9) V YJÁDŘENÍ K ZÁMĚRU DĚKANA ODVOLAT DOC . P H D R . L IBORA O VEČKU , T H .D. Z FUNKCE VEDOUCÍHO
K ATEDRY TEOLOGICKÉ ETIKY A SPIRITUÁLNÍ TEOLOGIE
10) V YJÁDŘENÍ K ZÁMĚRU DĚKANA JMENOVAT DOC . T H L IC . M GR . K ARLA S LÁDKA , T H .D. VEDOUCÍM K ATEDRY
TEOLOGICKÉ ETIKY A SPIRITUÁLNÍ TEOLOGIE

11) S CHVÁLENÍ NÁVRHU DĚKANA ZŘÍDIT K ATEDRU CÍRKEVNÍCH DĚJIN A PATROLOGIE
12) V YJÁDŘENÍ K ZÁMĚRU DĚKANA JMENOVAT DOC . P H D R . T OMÁŠE P ETRÁČKA , T H .D., P H .D. VEDOUCÍM
K ATEDRY CÍRKEVNÍCH DĚJIN A PATROLOGIE
K bodům programu č. 7 až 12 byla vedena jedna komplexní rozprava.
Děkan uvedl, že se s doc. Ovečkou dohodl na tom, že ke konci srpna odstoupí z funkce vedoucího katedry
a od 1. 9. 2016 jej ve funkci vedoucího katedry vystřídá doc. Sládek. Návrh reflektuje stav sil, jimiž
doc. Ovečka disponuje. S nástupem doc. Sládka do funkce vedoucího katedry souvisí i jeho odchod z funkce
proděkana pro rozvoj a záměr děkana jmenovat do této funkce dr. Bravenou. Záměr zřídit katedru
církevních dějin a patrologie navazuje na koncepční úvahy, jež byly na KTF UK vedeny před lety, aniž by však
byly realizovány. Doc. Petráček v mezičase uskutečnil stáž v USA a po návratu navýšil úvazek, který na KTF
UK má, na poloviční. Doc. Kubín ukončil doktorské studium teologie na ETF UK. Prof. Kuthan se děkanem
dohodl, že nastal vhodný čas katedru zřídit a svěřit její vedení doc. Petráčkovi. Ten však dva dny před
zasedáním AS KTF UK zaslal dopis, v němž uvedl, že se v současnosti ze zdravotních důvodů nemůže vedení
katedry ujmout. Děkan po poradě s prof. Roytem a prof. Kuthanem předkládá návrh, aby byl k 1. září 2016
vedením katedry dočasně – do uzdravení doc. Petráčka – pověřen prof. Čechura.
Dr. Nespěšná Hamsíková se zeptala, zda je pravděpodobné, že by se zdravotní stav doc. Petráčka zlepšil
natolik, aby se mohl ujmout vedení nově zřizované katedry. Dr. Brož odpověděl, že doc. Petráček v dopise
odhaduje svou indispozici na půl roku. Dr. Nespěšná Hamsíková se dále zeptala, jak by se postupovalo
v případě, kdy by zdravotní problémy doc. Petráčkovi znemožňovaly převzetí vedení katedry. Děkan
odpověděl, že pak by byl nadále vedením katedry pověřen prof. Čechura.
Mgr. Martínek se zeptal, jak se dospělo k tomu, že by měl být prof. Čechura pověřen vedením nově
zřizované katedry, přestože, podle předkládaných materiálů, nemá patřit k jejím členům. Dále navrhl, aby
byl vedením katedry pověřen člověk s příslušnými odbornými kompetencemi v oblasti církevních dějin,
např. doc. Kubín. Děkan odpověděl, že i to bylo uváženo, ale autorita profesora je vyšší nežli autorita
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docenta. Významným úkolem nového vedoucího katedry bude, aby dobře zorganizoval činnost studentů
doktorského studia.
Prof. Novotný se zeptal, jestli bude tato katedra resp. některý její pracovník formálním garantem
doktorského studia církevních dějin. Děkan odpověděl, že v nejbližší době se s tím nepočítá a garantem
bude nadále prof. Kuthan. Děkan dále uvedl, že očekává intenzivní spolupráci mezi ÚDKU, teologickými
obory a novou katedrou.
Prof. Novotný tlumočil výhradu vedoucího Katedry fundamentální a dogmatické teologie, dr. Mohelníka, se
kterým tato věc nebyla konzultována předem a který se o ní dozvěděl až v okamžiku, kdy už bylo ve vedení
vše rozhodnuto. Dr. Mohelník svůj nesouhlas následně děkanovi sdělil, ale na věci to již nic nezměnilo.
Poukazoval na to, že záměr převedení doc. Ventury a dr. Vopřady na Katedru církevních dějin a patrologie
znamená oslabení Katedry fundamentální a dogmatické teologie a změnu její koncepce. Prof. Novotný
dodal, že na Katedře fundamentální a dogmatické teologie o této záležitosti neproběhla žádná rozprava.
Děkan uvedl, že když se před časem rozhodl sloučit Katedru fundamentální a dogmatické teologie a Katedru
teologické etiky a spirituální teologie a požádal členy těchto kateder o jejich mínění, obdržel od některých
z nich negativní stanovisko, takže tento svůj záměr nerealizoval. Proto nyní rozhodl celou záležitost bez
širších konzultací. Dr. Mohelníka o věci skutečně informoval telefonicky poté, co byl záměr projednán
s jinými zainteresovanými lidmi, a následně si s ním vyměnil maily. Důsledkem předkládaného záměru je, že
se nyní na Katedře fundamentální a dogmatické teologie „již nikdo neschová“ a všichni budou muset
spolupracovat s kolegy z dalších kateder. Děkan vyjádřil přesvědčení, že spojení církevních dějin a
patrologie v rámci jedné katedry bude přínosné.
Prof. Novotný podotkl, že spojení církevních dějin s patrologií bude přínosné za předpokladu, že ani jedna
z těchto dvou disciplín nebude zbavena svého teologického rázu. Nová akreditace magisterského oboru
katolická teologie počítá s tím, že patrologii bude svěřena nejstarší perioda církevních dějin a církevním
dějinám budou svěřeny dějiny teologie. Vzhledem k tomuto programovému hledisku a s ohledem na určité
problémy v personální oblasti by snad bylo nyní přínosnější zřídit v rámci Katedry fundamentální
a dogmatické teologie oddělení patrologie a církevních dějin. Místo toho, aby z Katedry fundamentální
a dogmatické teologie dva lidé odešli, by dva přišli. To by mělo i další pozitivní dopady. Katedra by se přímo
na své půdě musela potýkat s jedním z velkých problémů soudobé teologie, totiž napětím mezi
systematickou reflexí, dějinností poznání a dějinami jako takovými. A konečně, přítomnost církevních
historiků by mohla být velmi přínosná pro Centrum dějin české teologie a Centrum teologie, filosofie
a mediální teorie. V situaci, kdy má mít jakékoli rozhodnutí o sblížení církevních dějin a patrologie povahu
mezistupně, by snad bylo lépe zřídit oddělení uvnitř Katedry fundamentální a dogmatické teologie. Až by
toto oddělení prokázalo svou soudržnost, životaschopnost a svůj přínos, a po dořešení personálních obtíží i
širší diskusi nad celou věcí, by došlo i k jeho osamostatnění se statusem katedry.
Děkan namítl, že pro rozvoj nové katedry je významná její samostatnost. Dalším faktorem je podle něj to, že
vznikne nové pracoviště zaměřené na studium církevních dějin, což je oblast, ve které máme v České
republice velké rezervy, což se promítá do mnoha oblastí civilního i církevního života.
Kardinál Duka uznal, že oba názorové směry, dr. Brože i prof. Novotného, mají své opodstatnění. Vyjádřil
přání, aby bylo od počátku jasné směřování celého projektu ke konkrétním výstupům. Zdůraznil, že
v současnosti nemáme pro tuto oblast dostatek erudovaných odborníků nezatížených komunismem.
Rovněž uvedl, že máme velký deficit ve studiu archivních materiálů apod., což nám brání podávat objektivní
obraz církevních a sekulárních dějin.
Na návrh Mgr. Martínka vyhlásil prof. Novotný přestávku v jednání od 16.10 do 16.21 hod.
Prof. Novotný otevřel diskusi k předkládaným personálním změnám.
Mgr. Martínek se zeptal, jestli by, vzhledem k jeho dobrým výsledkům na tomto poli, nebylo lepší jmenovat
doc. Sládka samostatným projektovým manažerem. Děkan odpověděl, že agenda oddělení pro rozvoj
prochází jistými úpravami.
Prof. Novotný vyzval děkana, aby dr. Bravenou v krátkosti představil a ozřejmil důvody vedoucí k jejímu
navržení na místo proděkanky pro rozvoj. Děkan uvedl, že dr. Bravená vystudovala teologii a pedagogiku a
již v minulosti se na KTF UK účastnila některých projektů. Dále vyzdvihl její komunikační schopnosti.
Dr. Bravená poděkovala za pozvání na jednání AS KTF UK. Dále poděkovala doc. Sládkovi za jeho práci, ve
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které bude pokračovat a rozvíjet ji. Po schválení svého jmenování do funkce se chce detailně seznamovat
s agendou, která k této funkci přísluší. Dále chce rozvíjet čtyři linie, které jsou vytýčeny v dlouhodobém
záměru rozvoje fakulty: směr rozvoje směrem dovnitř fakulty, dovnitř univerzity, do církve a do společnosti.
Chce pracovat na rozvíjení „třetí role“ fakulty a na budování fakulty jako společenství tak, jak je to uvedeno
v dlouhodobém záměru fakulty.
Kardinál Duka podpořil nominaci dr. Bravené. Dále řekl, že problémy ve vztazích mezi církví a společností
nejsou dostatečně řešeny v oblasti školství a pedagogiky. S výjimkou Francie v Evropě není země, ve které
by byl tak antagonistický vztah mezi církví a školstvím jako u nás. Proto by bylo nanejvýš vhodné usilovat o
zlepšení tohoto stavu.
Poté, co se již nikdo nepřihlásil do diskuze k probíraným tématům, prof. Novotný vysvětlil systém hlasování.
Z praktických důvodů byla všechna hlasování uvedena na jednom hlasovacím lístku tak, aby se hlasující
mohli samostatně vyjádřit ke každé otázce zvlášť. Prof. Novotný navrhl, aby se i o nepersonální otázce, tedy
o zřízení Katedry církevních dějin a patrologie, hlasovalo tajně. Tento návrh byl schválen tichým souhlasem
pléna.
Přítomní členové senátu přistoupili k hlasování. Volební komise odevzdané hlasovací lístky vyhodnotila.
Volební komise vyplnila protokol o výsledcích hlasování.
Poté, co byl hlasováním schválen návrh děkana na zřízení Katedry církevních dějin a patrologie, proběhlo i
hlasování o záměru děkana pověřit vedením této katedry prof. Čechuru. Volební komise vyplnila protokol o
výsledcích hlasování.
Výsledky hlasování:
Pro každé ze dvou hlasování bylo vydáno sedm hlasovacích lístků. V každém ze dvou hlasování bylo
odevzdáno sedm platných hlasovacích lístků. Výsledky hlasování byly následující:

hlasy
PRO

hlasy
PROTI

zdržel /
zdržela se

návrh
schválen
ANO / NE

Vyjádření k záměru děkana odvolat doc. ThLic. Mgr. Karla Sládka,
Th.D. z funkce proděkana pro rozvoj

5

1

1

ANO

Vyjádření k záměru děkana jmenovat PhDr. ThDr. Mgr. Noemi
Bravenou, Th.D., Ph.D. proděkankou pro rozvoj

5

1

1

ANO

Vyjádření k záměru děkana odvolat doc. PhDr. Libora Ovečku, Th.D.
z funkce vedoucího Katedry teologické etiky a spirituální teologie

5

1

1

ANO

Vyjádření k záměru děkana jmenovat doc. ThLic. Mgr. Karla Sládka,
Th.D. vedoucím Katedry teologické etiky a spirituální teologie

5

1

1

ANO

Schválení návrhu děkana zřídit Katedru církevních dějin
a patrologie

5

1

1

ANO

Vyjádření k záměru děkana pověřit prof. PhDr. Jaroslava Čechuru,
DrSc. vedením Katedry církevních dějin a patrologie

0

4

3

NE

návrh, o kterém se hlasuje

Hlasováním byla přijata následující usnesení:


AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru děkana odvolat doc. ThLic. Mgr. Karla Sládka, Th.D.
z funkce proděkana pro rozvoj.



AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru děkana jmenovat PhDr. ThDr. Mgr. Noemi
Bravenou, Th.D., Ph.D. proděkankou pro rozvoj.



AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru děkana odvolat doc. PhDr. Libora Ovečku, Th.D.
z funkce vedoucího Katedry teologické etiky a spirituální teologie.



AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru děkana jmenovat doc. ThLic. Mgr. Karla Sládka,
Th.D. vedoucím Katedry teologické etiky a spirituální teologie.
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AS KTF UK na návrh děkana zřizuje k 1. září 2016 Katedru církevních dějin a patrologie.



AS KTF UK vyjadřuje záporné stanovisko k záměru děkana pověřit prof. PhDr. Jaroslava Čechuru,
DrSc. vedením Katedry církevních dějin a patrologie.

13) R ŮZNÉ
Kardinál Duka navrhl, aby se fakulta inspirovala u děkana CMTF UP v Olomouci, který je úspěšný v získávání
grantů.
Kardinál Duka věnoval fakultní knihovně knihu: Fučíková et al. Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho
cesta dějinami.
Mgr. Martínek navrhl, aby se aktualizovalo usnesení AS KTF UK ve věci dlouhodobého záměru fakulty, které
bylo akademickým senátem přijato dne 25. května 2016, tak aby se celá věc projednala na příštím zasedání
akademického senátu.
Návrh usnesení byl předložen ke schválení.
Hlasování o návrhu: PRO 7 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL/-LA se 0 hlasů.
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.
Na výzvu předsedy AS, jestli ještě někdo má nějaké body k projednání, se nikdo nepřihlásil.
Ukončení zasedání
Prof. Novotný v 16.58 hod. ukončil zasedání AS KTF UK.

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 22. června 2016
1.

AS KTF UK schválil program zasedání.

2.

AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 25. května 2016.

3.

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

4.

AS KTF UK schválil znění podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018.

5.

AS KTF UK stanovil harmonogram svých dalších zasedání takto:
27. 19. 2016 od 15.00 hod.
26. 10. 2016 od 14.00 hod.
30. 11. 2016 od 15.00 hod.

6.

AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru děkana odvolat doc. ThLic. Mgr. Karla Sládka, Th.D. z
funkce proděkana pro rozvoj.

7.

AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru děkana jmenovat PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravenou,
Th.D., Ph.D. proděkankou pro rozvoj.

8.

AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru děkana odvolat doc. PhDr. Libora Ovečku, Th.D.
z funkce vedoucího Katedry teologické etiky a spirituální teologie.

9.

AS KTF UK vyjadřuje kladné stanovisko k záměru děkana jmenovat doc. ThLic. Mgr. Karla Sládka, Th.D.
vedoucím Katedry teologické etiky a spirituální teologie.

10.

AS KTF UK na návrh děkana zřizuje k 1. září 2016 Katedru církevních dějin a patrologie.

11.

AS KTF UK vyjadřuje záporné stanovisko k záměru děkana pověřit prof. PhDr. Jaroslava Čechuru, DrSc.
vedením Katedry církevních dějin a patrologie.

12.

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.

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

za správnost:
Leo Gallas, zapisovatel
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