
ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 
DNE 21. ČERVNA 2017 

PREZENČNÍ LISTINA  

Přítomní členové senátu 

Bc. Michal Hladík 
Mgr. Jan Martínek 
PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D. 
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.   
PhDr. Milan Pech, Ph.D.  

Bc. Marcel Ramdan 
ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D.  
Bc. Kateřina Volfová 
David Vopřada, Dr.

Omluvení členové senátu 

doc. Dr. Josef Bartoň, Th.D.  
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.

Hosté 

ThLic. Prokop Brož, Th.D. – děkan 
Ing. Tereza Fatková    
Mgr. Eva Loubová 
Anna Moutvicová – zapisovatelka 

Bc. Klára Nechvílová 
PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. 
Mgr. Iveta Zemanová, DiS. 
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 

ZÁPIS 

1. Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování  

Zasedání v 13.05 hod. zahájil předseda AS KTF, dr. Vopřada, přivítal všechny přítomné členy 
senátu a hosty. Jako skrutátor byl navržen a tichým souhlasem schválen kol. Pech. Členy 
volební komise pro tajné hlasování byli navrženi a tichým souhlasem schváleni kol. Szabo, 
Martínek a Ramdan.  

2. Schválení programu 

Byl předložen tento navrhovaný program: 
1. Zahájení, určení skrutátora a komise pro tajné hlasování 
2. Schválení programu 
3. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS KTF UK dne 31. května a 7. června 2017 
4. Vystoupení děkana fakulty, informace z kolegia děkana, dotazy 
5. Výroční zpráva o činnosti KTF UK v roce 2016 
6. Vyjádření k možnosti zrušení výkazu o studiu (indexu) od akad. roku 2017/2018 
7. Výkladové pravidlo vnitřních norem KTF UK  
8. Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2018/19 
9. Nominace kandidáta na rektora UK 
10. Informace z pracovních komisí 
11. Různé 
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Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 

3. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS KTF UK dne 31. května a 7. června 2017 

Dr. Vopřada konstatoval, že zápisy ze zasedání AS KTF UK byly rozeslány. V zápise ze dne 
31. května byla navržena oprava v prezenční listině. Vůči přepisu ze dne 7. června nebyly 
vzneseny žádné připomínky.  
 
Hlasování ohledně zápisu ze dne 31. května: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Hlasování ohledně zápisu ze dne 7. června: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválená usnesení: 
AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 31. května 2017. 
AS KTF UK schválil zápis z mimořádného zasedání AS KTF UK dne 7. června 2017. 

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

Děkan KTF dr. P. Brož omluvil proděkany doc. J. Brože a dr. Bravenou. Výsledkem jednání 
na Kongregaci pro katolickou výchovu je schválený statut. Proběhly výjezdy Erasmus plus. 
Zemřel profesor PhDr. Jaromír Homolka, byla za něj odsloužena mše svatá. Dne 26. 9. 2017 
proběhne na Vyšehradě fakultní den. Začínat bude mší svatou, po níž následuje program a vše 
zakončí večerní posezení. Jedna z pracovnic knihovny KTF UK je v dlouhodobé pracovní 
neschopnosti. Odstupující ministryně MŠMT uvolnila prostředky na odměny vyučujících VŠ. 
Dne 22. června proběhne schůzka vedoucích kateder.  
Dr. Vopřada poděkoval za zprovoznění kopírky v přízemí budovy, které bylo při minulém 
zasedání urgováno. Děkan zpravil AS KTF o nápadu pana kard. Duky, který se týká posílení 
studentů KTF UK o studenty VOŠ publicistiky a Svatojanské koleje VOŠ pedagogické. Dále 
informoval o jeho záměru vytvořit liturgicko-pastorální institut. Hledají se však způsoby, jak 
dojít k uskutečnění těchto cílů. V procesu se angažuje především kol. Bravená. Je zde však 
několik potíží, se kterými se musíme vyrovnat, mezi nimi především financování a personální 
obsazení. Děkan konstatoval, že proběhla schůzka velké části katedry praktické teologie. 
Mgr. Martínek připomněl, že přání fakulty by měl pomoci formulovat i AS KTF a o věci by se 
mělo jednat na zasedání, na němž bude přítomen Velký kancléř.  
Na dotaz dr. Vopřady děkan KTF konstatoval, že došlo ke jmenování členů Knihovní rady KTF. 
Kol. Volfová se zeptala, jaké jsou do budoucna plány s místností P4; dr. P. Brož odpověděl, že 
dosud nebylo rozhodnuto a místnost může fungovat pro výuku a bude senát informovat. 
Doc. Zlatohlávek informoval o tom, že proběhla přijímací řízení do doktorandského studia. Byli 
přijati dva adepti na doktorský studijní program Teologie, devět na program Obecná teorie a 
dějiny umění a kultury a devět na Obecné a církevní dějiny). V ZS 2017/18 přijíždí 14 studentů 
ze zahraničí, z toho 4 na teologii a 10 na ÚDKU. Vyjíždí čtyři naši studenti, z toho jeden teolog 
a tři z dějin křesťanského umění. Dr. Szabo poděkoval doc. Zlatohlávkovi za jeho přítomnost 
na zasedání a zeptal se, do kdy je možné ohlásit to, pokud by chtěli pedagogové vyjet na 
Erasmus. Doc. Zlatohlávek řekl, že do konce června s tím, že již musí mít rozjednané pozvání.  
Ing. Fatková informovala, že příští týden probíhají SZZ, nyní se zpracovávají výsledky 
přijímacího řízení. Pozitivní je počet úspěšných studentů (123). Zarážející je počet studentů, 
kteří nakonec bez omluvy nedorazili (109). Zápisy do nových ročníků budou probíhat do konce 
srpna, studentům bude zajištěn i zápis v sobotu. 
Dr. Opatrná informovala, že probíhá výzva UNCE, jsou připravovány další projekty, projekt 
ÉTA zaměřený na spolupráci s humanitními obory. Probíhá také čerpání Progresu. Došlo k 
převodu GAP a OBD na novou klasifikaci. Připravuje se doktorandský pobyt teologů v říjnu v 
Norbertinu na Svatém Kopečku. Právníci jednotlivých institucí hledají možnosti právního 
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ukotvení Kampusu Dejvice, jelikož každá organizace má jiný právní status a ne všechny mohou 
vstoupit do spolku či jiného uskupení. Právní ukotvení je třeba kvůli fundraisingu a grantům. 
Rektor UK uvolnil z rozpočtu UK částku 100 tis. Kč určenou výhradně na Kampus Dejvice, 
který KTF podpoří toto uskupení. 15. listopadu proběhne plánovaná akce k připomenutí 
významných událostí 17. listopadu. Během přijímacích zkoušek proběhlo dotazníkové řízení, 
na kterém potenciální studenti odpovídali na otázku, jak se dozvěděli o KTF UK: nejčastěji 
byla informace zprostředkována prostřednictvím osobního kontaktu. V iForu vyšly články o 
KTF UK ohledně akce volby děkana, Crash testu, studia ve věznicích a chystá se článek o díle 
a ocenění dr. Nespěšné-Hamsíkové. KTF UK se připojila k přípravě Juniorské univerzity, 
kterou již pravidelně organizuje rektorát UK, letos zde s přednáškou vystoupí prof. Royt. 
Výhled propagačních akcí do konce roku, kterých se KTF bude účastnit – Celostátní setkání 
mládeže, Festival vědy, prostřednictvím poskytnutí propagačních materiálů se budeme účastnit 
veletrhu Gaudeamus na Slovensku a veletrh Academia Vapac. 2. kolo přijímacích zkoušek a 
U3V propagováno přes ACAP. Na výzvu studentů o pomoc při propagaci oboru Katolické 
teologie se ozvali 2 studenti (bylo přislíbeno stipendium). 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy 
kolegia děkana. 
 

5. Výroční zpráva o činnosti KTF UK v roce 2016 

Mgr. Loubová představila předkládanou výroční zprávu, na jejíž přípravě se podílela všechna 
oddělení včetně vedoucích kateder, zprávu redigovala Mgr. Loubová.  
Dr. Vopřada upozornil na značný výskyt gramatických chyb, které je třeba opravit; dr. P. Brož 
odpověděl, že zpráva bude zkontrolována. Mgr. Martínek se dotázal, zda by jako vedoucí 
Centra teologie, filozofie a mediální teorie nemohl být uveden dr. P. Brož, ten odpověděl, že je 
ustanovený jako moderátor. Mgr. Martínek upozornil, že informace u Centra aplikované etiky 
jsou velmi strohé, Dr. Opatrná odpověděla, že tento problém je v řešení. Kol. Ramdan se zeptal, 
zda existuje nějaký dokument, podle kterého se píší fakultní zprávy nebo zda vychází z tradice 
předchozích zpráv; Mgr. Loubová řekla, že se vychází z tradice. Kol. Ramdan dále řekl, že 
nahlédl do schválené Výroční zprávy ETF UK, kde jsou zmíněni studenti se speciálními 
potřebami a finanční zdroj pro tyto studenty, i na KTF kdysi takový zdroj existoval, bylo by 
možné popsat, jak byly peníze využity. Dr. P. Brož odpověděl, že je to možné. Dr. Szabo vznesl 
připomínku ohledně vzdělávání v ruzyňské věznici: zpráva nezmiňuje možnost, že vězni mohou 
studovat také v rámci magisterského kurzu. Dr. Szabo dále požádal o seznam vědeckých 
pracovníků, které by oslovil pro jeho projekt. Dr. Szabo také požádal o opravu u jmenování 
osob v pořadí příjmení, po kterém má následovat křestní jméno.  
Vzhledem k průběhu diskuse, a protože neexistuje blízký termín, do nějž musí být zpráva 
schválena, dr. Pech navrhl zprávu schválit na příštím řádném zasedání AS KTF. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK projednal Výroční zprávu o činnosti KTF UK v roce 2016 a 
odložil její schvalování na nejbližší zasedání po předložení definitivní verze. 

6. Vyjádření k možnosti zrušení výkazu o studiu (indexu) od akad. roku 2017/2018 

Dr. Vopřada představil senátu prosbu doc. J. Brože projednat zrušení indexů. Čtyři návrhy 
předložené doc. J. Brožem shrnul do návrhu jediného usnesení. Mgr. Martínek se zeptal, zda 
budou indexy zrušeny kompletně, nebo je možné z nich učinit jakýsi upomínkový předmět. Dr. 
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Vopřada řekl, že studentům, kteří index aktuálně vlastní, bude ponechán. Ing. Fatková 
poznamenala, že většina studentů řekla, že index vůbec nepoužívá.  
 
Hlasování: pro 7, proti 1, zdrželi se 1. 
Schválené usnesení: AS KTF vyslovil kladné stanovisko k záměru zrušit listinné indexy pro 
studenty bakalářského a magisterského studia a upravit ustanovení souvisejících vnitřních 
předpisů fakulty. 

7.  Výkladové pravidlo vnitřních norem KTF UK 

Dr. Szabo v krátkosti představil svůj návrh výkladového pravidla vnitřních předpisů. 
Konstatoval, že navržené skutečnosti jsou právní pravdou, která platí i v případě, že by ji senát 
nepřijal. Podstatou věci je souhlas nutný k platnosti právního úkonu. Poté požádal o rozpravu 
ohledně této věci, která by se mohla konat v září nebo říjnu.  
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil výkladové pravidlo vnitřních předpisů KTF UK v 
tomto znění: „Kdykoli je ve vnitřních předpisech KTF UK zmínka o tom, že je vyžadován 
souhlas Akademického senátu KTF UK, je vyžadován k platnosti toho úkonu, k němuž je 
vázán.“ 

8. Schválení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2018/19 

Ing. Fatková požádala o schválení podmínek přijímacího řízení pro akad. rok 2018/19. 
V letošním harmonogramu akad. roku byla chyba, kdy týden konání přijímacích řízení 
kolidoval s týdnem konání SZZ, příští rok by již mělo být opraveno. Mgr. Martínek navrhl, zda 
mezi doporučenou literaturu k programu teologie nepřipsat i nějaké publikace prof. Tomáše 
Halíka. Dr. Pech podotkl, že má literatura pouze orientační charakter. Ing. Fatková 
poznamenala, že byla z podmínek vyškrtnuta věc ohledně povinné účasti na konferencích, která 
se týkala studentů bakalářského studia.  

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 
2018/19.  

9. Nominace kandidáta na rektora UK 

Dr. Vopřada konstatoval, že od dr. P. Brože obdržel podnět Brože navrhnout prof. Tomáše 
Zimu jako kandidáta na rektora UK. Dr. P. Brož informoval o tom, že jedním ze způsobů, jak 
může být kandidát na rektora nominován je ten, že jej senát potvrdí ve svém usnesení. 
Prof. Zimu označil za člověka, který teologickým fakultám přeje a jeho reakce vůči nim jsou 
velmi vstřícné. Termín, do kterého je možné navrhnout kandidáta na rektora, je 21. září tohoto 
roku. Dr. Oulíková se zeptala, jak se k této věci vyjádřily ostatní fakulty. Dr. Pech konstatoval, 
že zatím není žádný jiný kandidát a rektora Tomáše Zimu podpořil. Dr. Szabo řekl, že navrhl 
prof. Roytovi, zda by nechtěl na funkci rektora kandidovat, prof. Royt se k nápadu vyjádřil 
negativně. Dr. Szabo řekl, že se mu zdá prospěšné, kdyby vyvstal nějaký schopný pedagog i z 
řad KTF UK. 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 3. 
Schválené usnesení: AS KTF UK navrhuje podle čl. 10 odst. 7 statutu UK za kandidáta na 
funkci rektora UK prof. MUDr. Tomáše Zimu, DrSc. 
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10. Informace z pracovních komisí 

Dr. Vopřada informoval o průběhu schvalování předpisů. Církevní autorita vyjádřila ke statutu 
KTF UK kladné stanovisko, LK AS UK vytkla pouze drobné formální záležitosti. Dr. Szabo se 
krátce vyjádřil k práci LK, na dnešním zasedání AS KTF bylo k novým předpisům schváleno 
první výkladové pravidlo. Dr. Nespěšná-Hamsíková informovala o tom, že schůze studijní 
komise se nekonaly. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.  

11. Různé  

Dr. Vopřada navrhl příští termíny zasedání AS KTF UK: 27. září, 25. října, 29. listopadu, 20. 
prosince. Bc. Ramdan se omluvil ze zářijového zasedání. Dr. Szabo ohodnotil pozitivně výstavu 
Rekonstrukce AVU 93/94, kterou pořádal Dr. Pech a které se s několika dalšími profesory 
zúčastnil. Mgr. Martínek poukázal na otevřený dopis ČKR a navrhl níže uvedené usnesení. Dr. 
Oulíková spolu s ostatními pogratulovali dr. Nespěšné-Hamsíkové za její významnou publikaci 
Lucas Cranach a malířství v českých zemích 1500–1550, za kterou získala prestižní Cenu Josefa 
Krásy od Uměleckohistorické společnosti. Dr. Vopřada navrhl, aby senát podpořil požadavky 
představené v otevřeném dopisu ČKR předsedovi Vlády ČR ze dne 8. 6. 2017. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK podporuje požadavky vyjádřené v Otevřeném dopise ČKR 
předsedovi Vlády ČR ze dne 8. 6. 2017. 
 
Příští zasedání AS KTF UK:  27. září 2017 

25. října 2017 
29. listopadu 2017 
20. prosince 2017 

UKONČENÍ 

Dr. Vopřada ukončil zasedání v 16:15 a poděkoval všem přítomným za účast.  
 
 
 
 
 

David Vopřada, Dr. 
předseda AS KTF UK 

 
 
 
Za správnost: 
Anna Moutvicová, zapisovatelka	


