
 

 

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 29. LISTOPADU 2017 

PREZENČNÍ LISTINA  

Přítomní členové senátu 

doc. Dr. Josef Bartoň, Th.D.  
Bc. Michal Hladík 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

Mgr. Jan Martínek 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.   

PhDr. Milan Pech, Ph.D.  

Bc. Marcel Ramdan 

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.  

ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D.  

Bc. Kateřina Volfová 

David Vopřada, Dr. 

Omluvení členové senátu 

PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.  

Hosté 

Bc. Mgr. Iveta Isabela Anderlová, DiS. 

Mgr. Jana Benešová – tajemnice 

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

studium 

ThLic. Prokop Brož, Th.D. – děkan 

Mgr. Eva Loubová 

Mgr. Magdaléna Nová, DiS. 

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. 

Barbora Sadilová – zapisovatelka 

ZÁPIS 

1.  Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování 

Dr. Vopřada zahájil zasedání ve 13.05, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako 

skrutátor byl navržen a tichým souhlasem schválen kol. Hladík, do komise pro tajné hlasování 

byli navrženi a tichým souhlasem zvoleni dr. Kubík, dr. Pech a kol. Ramdan. 

2. Schválení programu 

Byl předložen tento navrhovaný program: 

 

1. Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování 

2. Schválení programu 

3. Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 25. října 2017 

4. Vystoupení děkana fakulty, informace z kolegia děkana, dotazy 

5. Nominace kandidáta KTF do Rady vysokých škol 

6. Vyjádření k opatřením děkana 

7. Schválení výkladového pravidla vnitřních předpisů KTF 

8. Vyjádření k výši pravidelných doktorandských stipendií 

9. Informace z pracovních komisí 

10. Různé 
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Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 

3. Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 25. října 2017 

Dr. Vopřada konstatoval, že zápis byl rozeslán a připomínky Mgr. Nové byly zapracovány. 

Další připomínky vzneseny nebyly. 

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 1. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 25. 10. 

2017. 

4. Vystoupení děkana fakulty, informace z kolegia děkana, dotazy 

Děkan dr. P. Brož přivítal všechny přítomné, omluvil doc. Zlatohlávka zastoupeného Mgr. 

Novou a dr. Bravenou zastoupenou dr. Opatrnou. Oznámil, že rektor UK zaslal potvrzení o 

jmenování prof. Novotného děkanem KTF k 1. 2. 2018. Do té doby bude na fakultě nadále 

probíhat intenzivní úřední práce, protože není možné čekat na nového děkana. Děkan 

dr. P. Brož a jednotliví proděkani se pravidelně scházejí s prof. Novotnými na konzultace tý-

kající se předávané agendy. Ve středu 31. 1. 2018 proběhne předání děkanského úřadu – 

od 15:00 bude slavena mše svatá v chrámu Panny Marie před Týnem, po ní bude následovat 

raut v Karolinu.  

Proběhly bakalářské a magisterské promoce, na začátku prosince budou 2 rigorózní řízení a 9 

doktorských promocí. Oznámil, že Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice vyhlašuje 

konkurz na mezinárodní cenu „Ekonomie a společnost“, nominace je možné zaslat do 24. 5. 

2018. Připomněl blížící se fakultní pouť 6. 12. v 16:00 v kapli Arcibiskupského semináře; mši 

sv. bude předsedat rektor semináře ThLic. Kotas. Kvůli účasti vyučujících a studentů bude 

výuka od 15:30 zrušena. Od 17:15 bude následovat Mikulášská. Setkání se zaměstnanci pro-

běhne v pondělí 18. 12.  

Proděkan doc. J. Brož informoval o zavádění mechanismu vnitřního hodnocení. Na RUK pro-

běhla 22. 11. konference „Kvalita vzdělávací činnosti a její hodnocení jako jeden z pilířů mo-

derní univerzity“, na které zazněla různá témata, např. jak uplatňovat, zvláště na humanitně 

zaměřených fakultách, systém Turnitin – software na odhalování plagiátů. Začátkem listopadu 

vyšlo opatření děkana č. 6 o přípravě, organizaci a zveřejnění výsledků hodnocení výuky stu-

denty, a protože se tato agenda bude muset nadále rozvíjet, opatření děkana pověřuje touto 

záležitostí pracovní komisi pro hodnocení výuky, která se bude alespoň dvakrát ročně scházet 

a která bude složena ze zástupců kolegia, studijního proděkana, 2 pedagogů a 2 zástupců stu-

dentů, které bude volit AS KTF UK. Proděkan doc. J. Brož proto požádal senát, aby našel 

studentské kandidáty, kteří by v této komisi chtěli pracovat. Dokončuje se zpracování hodno-

cení za minulý rok, především LS 2016/17. Studenti často pokládají dotazy, zda mohou na-

hlédnout do výsledků. S novou, již vyjednanou aplikací bude možné výsledky vidět, ale dle 

vnitřního předpisu UK se nesmí zveřejnit výsledky hodnocení v případě, že se ankety u jed-

notlivého předmětu zúčastnilo méně než 10 % studentů. Studijní agenda běží, v současné do-

bě jsou vyplácena stipendia.  

V následné diskuzi děkan dr. P. Brož sdělil, že někteří studenti kombinovaného studia, jimž 

bylo uděleno prospěchové stipendium, se částku rozhodli věnovat Nadačnímu fondu Arnošta 

z Pardubic. Proděkan doc. J. Brož oznámil, že stipendium dále získali tři ruzynští studenti, 

kteří si ovšem studium sami hradí. Dr. Szabo se dotázal ohledně otázek hodnocení, zda je 

bude měnit až pracovní komise pro hodnocení výuky. Proděkan doc. J. Brož odpověděl, že 

komise by se měla sejít ideálně po Novém roce a otázky hodnocení zvážit. Dr. Oulíková polo-
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žila dotaz, zda bude nová aplikace už tento semestr. Proděkan doc. J. Brož odpověděl, že 

aplikace je rozpracovaná a s jistotou bude v provozu koncem ledna. 

 

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy 

kolegia děkana. 

5. Nominace kandidáta KTF do Rady vysokých škol 

Dr. Vopřada oznámil, že doc. Bartoňovi končí na konci roku 2017 mandát v RVŠ a je ochoten 

KTF v RVŠ reprezentovat i nadále. Doc. Bartoň vyjádřil souhlas s nominací a představil RVŠ 

jako grémium, které je v záležitostech akademického provozu v kontaktu s MŠMT, poslanci 

apod. kvůli jednání o zákonech týkajících se VŠ. 

 

Tajné hlasování: 11 hlasů, 11 platných, pro 10, proti 0, zdrželi se 1. 

Schválené usnesení: AS KTF UK nominuje doc. PhDr. Josefa Bartoně, Th.D., jako kandidáta 

KTF UK do Rady vysokých škol a žádá AS UK o jmenování navrženého kandidáta. 

6. Vyjádření k opatřením děkana 

Děkan dr. P. Brož konstatoval, že návrhy OD o organizačním řádu děkanátu KTF UK, o vy-

mezení činnosti, zodpovědnosti a kompetencí tajemníka KTF UK a o činnosti a odpovědnosti 

vedoucího katedry byly členům senátu předem zaslány. Nové je pouze opatření o činnosti a 

odpovědnosti vedoucího katedry, na kterém se pracovalo rok, další dvě opatření vycházejí z 

vnitřních předpisů, že musí být vydáno opatření děkana ohledně organizačního řádu děkanátu 

a o vymezení činnosti atd. tajemníka. Děkan požádal senát o projednání návrhů.  

Dr. Szabo se dotázal, zda se na opatřeních podílel i budoucí děkan. Děkan dr. P. Brož odpo-

věděl, že prof. Novotný se na opatřeních nepodílel, minulý týden mu texty byly předloženy, 

nicméně se k nim nevyjádřil a požádal, aby se projednání opatření odložilo na únor. Děkan 

dr. P. Brož přesto opatření vydá, aby proces finalizoval, a nový děkan je pak bude mít mož-

nost revidovat. Dr. Szabo upozornil, že děkan se nemusí řídit vyjádřením senátu, pouze žádá 

o projednání. Doc. Bartoň navrhl vyjádření senátu vzhledem k žádosti nového děkana odložit. 

Dr. Szabo upozornil, že senát už projednává a vyjádření tedy už nemůže být odloženo. 

Doc. Ryšková konstatovala, že na opatřeních se pracuje dlouho a senát sám je už několikrát 

urgoval. Kol. Hladík se dotázal, zda je možné si vyžádat stanovisko nového děkana na příští 

zasedání senátu. Dr. Vopřada odpověděl, že formálně to nelze, protože prof. Novotný ještě 

není v úřadu, a připomněl, že nový děkan bude moci pozměnit opatření i po jejich vydání. 

Dr. Pech konstatoval, že opatření jsou výsledkem práce současného děkana, a tak je pochopi-

telné, že je chce dovést do konce. Doc. Ryšková upozornila, že i kdyby senát navrhl odložení, 

děkan může opatření vydat, protože senát se k nim jen vyjadřuje; a debata by se tedy měla 

týkat spíše obsahu opatření. Dr. Vopřada požádal děkana, zda by mohl prezentovat jednotlivé 

změny v kompetencích tajemníka nebo v organizaci děkanátu. Děkan dr. P. Brož odpověděl, 

že žádné podstatné změny z opatření neplynou, změněny jsou některé formulace. Tajemnice 

Mgr. Benešová zmínila změny ohledně pravomocí a kompetencí jednotlivých proděkanů. 

Dr. Vopřada se dotázal, zda byla nějaká změna, kterou požadovaly nové vnitřní předpisy UK. 

Děkan dr. P. Brož odpověděl, že vnitřní předpisy jsou natolik obecné, že ponechávají mnoho 

prostoru a žádnou změnu nevyžadovaly. Dr. Vopřada se dotázal k návrhu opatření děkana 

ohledně vedoucích kateder, zda jim vzhledem k nárůstu povinností bude s agendou někdo 

pomáhat. Děkan dr. P. Brož odpověděl, že vedoucí katedry může mít k dispozici tajemníka 

katedry, přičemž ideálními tajemníky by byli schopní doktorandi. 

 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 
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Schválené usnesení: AS KTF UK po projednání vzal na vědomí vůli děkana vydat předložená 

opatření děkana o organizačním řádu děkanátu KTF UK, vymezení činnosti, zodpovědnosti a 

kompetencí tajemníka KTF UK a o činnosti a odpovědnosti vedoucího katedry. 

7. Schválení výkladového pravidla vnitřních předpisů KTF 

Dr. Vopřada konstatoval, že tento bod byl projednán již na minulém zasedání. Předsednictvo 

senátu bylo usnesením pověřeno vymyslet způsob zveřejňování výkladových pravidel. Před-

sednictvo se usneslo, že výkladová pravidla budou zveřejňována na podstránce AS na webu 

KTF, a dosud schválená výkladová pravidla již byla zveřejněna. Senát byl požádán děkanem 

o vyjádření k výkladovému pravidlu vnitřních předpisů KTF UK a jeho stanovisko obdržel. 

V následné diskuzi se Dr. Szabo vrátil k minulé diskuzi a oponoval názoru, že výkladové pra-

vidlo nemá žádnou právní sílu. Informoval, že výkladové pravidlo má takovou právní sílu, 

jakou má norma, kterou cituje, a konkrétně v tomto výkladovém pravidle je citován přímo 

kodex kanonického práva – má tedy nejvyšší možnou právní sílu závislou pouze na změně 

vyšší normy. Dr. Szabo dále vysvětlil, že třetí osoba zmíněná v kodexu kanonického práva 

může být jak fyzická tak právnická, a konstatoval, že KTF je oproti ostatním fakultám ome-

zena ještě kanonickým právem, které ovšem ne všichni znají, a proto je dobré mít výkladové 

pravidlo, díky kterému se norma nemusí dohledávat v kodexu. Dr. Pech se vyjádřil pochvalně 

ohledně formulace výkladového pravidla, že děkan má brát na vědomí, když senát jednomy-

slně ukáže, na čem mu záleží. Dr. Szabo upozornil na podstatný rozdíl mezi vyjádřením a 

schválením a konstatoval, že děkan, ač se nemusí jednomyslným vyjádřením senátu řídit, má 

vzít v úvahu morální spoluzodpovědnost a dobře zvážit, zda trvat na něčem, k čemu má senát 

jednomyslně opačné stanovisko. Dr. Vopřada konstatoval, že v první větě výkladového pravi-

dla není žádný problém, druhá věta vyplývá z normální akademické praxe a není v rozporu s 

náhledem UK. 

 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK přijal následující výkladové pravidlo vnitřních předpisů 

KTF UK: „Kdykoli je ve vnitřních předpisech KTF UK zmínka o tom, že je vyžadováno vyjád-

ření Akademického senátu KTF UK, je vyžadováno k platnosti, přičemž zároveň platí, že ten, 

jenž je povinen si stanovisko nebo vyjádření AS KTF UK vyžádat, se při rozhodování nemusí 

tímto stanoviskem senátu řídit. V případě jednomyslného stanoviska senátu by se od něj však 

neměl bez přesvědčivého důvodu odchýlit.“ 

8. Vyjádření k výši pravidelných doktorandských stipendií 

Mgr. Nová představila senátu návrh OD o výši minimální částky doktorandského stipendia. 

S účinností od 1. října 2017 bylo vydáno nové opatření rektora, kde jsou následující změny: 

byla změněna výše minimální částky a zrušen rozdíl mezi výší stipendia pro první a pro ná-

sledující ročníky. Nové opatření děkana bylo navrženo podle nového opatření rektora a bylo 

senátu dáno k nahlédnutí. Doktorandské stipendium činí nyní 7 000 Kč měsíčně pro všechny 

ročníky, přičemž ve 2. a 3. ročníku (ve 4. ročníku nové akreditace ještě žádný doktorand není) 

je zohledněno plnění studijních povinností doktoranda, jímž se stipendium může zvýšit nebo 

snížit až o 50 %. Jak dovoluje opatření rektora, může být stipendium i odejmuto na základě 

hrubých nedostatků v plnění studijních povinností. Kol. Ramdan se v následné diskuzi dotá-

zal, zda se novým opatřením mění bodové hodnocení. Mgr. Nová odpověděla, že bodové 

hodnocení vychází z dlouhodobé praxe a je jediným způsobem, jak doktoranda plnícího po-

vinnosti ohodnotit nad rámec jeho studijního plánu. Ve 2. a 3. ročníku přidávají osobní bodo-

vé hodnocení školitelé, kteří nejlépe vědí, jak student pracuje. Příloha OD stanovuje, kolik je 

za jakou splněnou povinnost bodů. Doc. Ryšková se dotázala na částku, kterou doktorand 
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může bodovým ohodnocením získat. Mgr. Nová odpověděla, že hodnota jednoho bodu činí 

50 Kč měsíčně a různé studijní povinnosti jsou různě bodově ohodnoceny, např. za publikaci 

je 5 bodů atd. Částka se může vyšplhat na 2 000 Kč měsíčně. Mgr. Benešová dodala, že část-

ka nad 7 000 Kč, které KTF dostává od RUK, se vyplácí ze studijního fondu. 

 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK přijal souhlasné stanovisko k předloženému opatření děka-

na o výši doktorandského stipendia na akademický rok 2017/18. 

9. Informace z pracovních komisí 

Dr. Szabo upozornil, že na příštím zasedání AS KTF bude třeba znovu jednat o komisích, jimž 

končí mandát. Dr. Vopřada vyzval senátory, aby se zamysleli zvláště nad možnými členy le-

gislativní komise. 

 

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí. 

10. Různé  

Dr. Vopřada informoval o duchovních aktivitách během adventu: adventní zpívání na scho-

dech před obrazem Panny Marie se bude konat v po, st, čt a pá od 8:20. Rorátní mše sv. se 

snídaní se bude konat v út 5., 12. a 19. 12. t.r. od 7 h. Mgr. Volfová všechny srdečně pozvala 

na Mikulášskou dne 6. 12. t.r. 

 

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace z bodu různé. 

UKONČENÍ 

Dr. Vopřada ukončil zasedání ve 14:30 a poděkoval všem přítomným za účast.  

 

 

 

 

 

David Vopřada, Dr. 

předseda AS KTF UK 

 

 

 

Za správnost: 
Barbora Sadilová, zapisovatelka 

 


