
 

 

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 
DNE 31. KVĚTNA 2017 

PREZENČNÍ LISTINA  

Přítomní členové senátu 

doc. Dr. Josef Bartoň, Th.D.  
Bc. Michal Hladík 
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  
Mgr. Jan Martínek 
PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D. 
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. 

Hosté 

Mgr. Jana Benešová 
PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D. 
ThLic. Prokop Brož, Th.D. – děkan 
doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.  
Aneta Fuchsová 
Dr. Leo Gallas 
Luděk Hlava 
Mgr. Martin Kočí. Ph.D. 
PhDr. Markéta Koronthályová 
doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D.     
Mgr. Eva Loubová 
MUDr. Martin Moravec 
Zuzana Matisovská 
Anna Moutvicová – zapisovatelka 
Bc. Klára Nechvílová 
Iwona Nezbedová 

Václav Novák 
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 
Mgr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. 
Šimon Růžička OFM 
Václav Sládek  
Michal Šebera 
Eva Šinlová  
Mgr. Zdenko Š. Širka, Th.D. 
Robert Benno Štěpánek 
ThLic. Petr Štica, Th.D. 
PhDr. Radek Tichý, Ph.D., S.L.D. 
PhDr. Martin Trefný, Ph.D. 
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 
Bc. Eliška Vrbová 
Mgr. Iveta Zemanová, DiS. 
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 

ZÁPIS 

1. Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování  

Zasedání ve 13:05 zahájil předseda dr. Vopřada, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. 
Jako skrutátorka byla navržena a tichým souhlasem schválena kol. Volfová. Členy volební 
komise pro tajné hlasování byli navrženi a tichým souhlasem schváleni kol. Hamsíková, Bartoň 
a Ramdan.  

2. Schválení programu 

Byl předložen tento navrhovaný program: 
1. Zahájení, určení skrutátora, komise pro tajné hlasování 
2. Schválení programu  
3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 26. dubna 2017 
4. Vystoupení děkana fakulty, informace z kolegia děkana, dotazy 
5. Vnitřní předpisy KTF UK 
6. Představení navržených kandidátů pro volbu kandidáta na funkci děkana KTF UK 
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7. Návrh členů Knihovní rady KTF UK 
8. Informace z pracovních komisí 
9. Různé 
 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 26. dubna 2017 

Dr. Vopřada konstatoval, že zápis z ustavujícího zasedání AS KTF UK dne 26. dubna 2017 byl 
rozeslán a nebyly vůči němu vzneseny žádné připomínky. Ve 13.10 přišel dr. Pech.  
 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 26. dubna 
2017. 

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

Dr. Vopřada předal slovo děkanovi fakulty, dr. P. Brožovi. Ten informoval o následujících 
záležitostech: Statut KTF byl poslán na Kongregaci pro katolickou výchovu, která požadovala, 
aby se udělování titulů řešilo na úrovni Statutu, avšak to není možné, neboť záležitost řeší zákon 
o VŠ. Na 2. 6. je naplánováno jednání v Římě, děkan se proto nezúčastní bohoslužby Te Deum 
1. 6. V rámci projektu UNCE byla KTF UK ohodnocena A-B, tedy příznivě. V rámci UK se 
naše fakulta postupně zapojuje do procesu institucionální akreditace. Momentálně se 
shromažďují data kolem jednotlivých osob a oddělení. Do konce června bude vše shromážděno, 
musí být tedy dodány všechny podklady, aby mohla být institucionální akreditace na podzim 
podána. 
Doc. J. Brož informoval, že se 31.5. otevírá studentská evaluace výuky v LS. Vzhledem 
k personální změně na oddělení IT bude nová aplikace spuštěna před prázdninami. V těchto 
dnech probíhají přijímací zkoušky na všechny obory, bude se otevírat také studium pro vězně 
v Ruzyni. Proděkan avizoval projednání možnosti zrušení indexů na červnovém zasedání AS 
KTF: index ztratil svou právní hodnotu a jeho funkci převzal SIS. 
Doc. Zlatohlávek informoval o dokončení revize sborníku doktorandské konference, který 
vyjde v září. V těchto dnech budou probíhat přijímací zkoušky do doktorského studia. 
Připravuje se evaluace doktorského studia, a to nejen ze strany školitelů. Fakultě se daří uzavírat 
smlouvy pro Erasmus+ s univerzitami, na kterých se přednáší v anglickém jazyce. Do zahraničí 
vyjíždějí studenti ze všech oborů kromě teologie. Dalším problémem je také to, že těmto 
zahraničním studentům nemáme co nabídnout, je třeba se zaměřit na poskytnutí přednášek i v 
angličtině.  
Dr. Bravená informovala, že intranet pro potřeby AS KTF je již spuštěn, přístupové informace 
budou zaslány e-mailem. Připravuje se také intranet pro zaměstnance. K probíhajícím 
projektům Progres, UNCE aj. se připravuje kontrola k 30. 6. Proběhla akce Academia Film 
Olomouc. Festival vědy proběhne 6. 9. Připravují se propagační brožury, prezentace úspěšných 
absolventů, probíhá propagace CŽV. Na CSM budeme mít společný stánek s Teologickou 
fakultou Jihočeské univerzity. 
Dr. P. Brož informoval o tom, že agenda IT byla převedena na p. Štece. Dále děkan informoval 
o smrti prof. Jaromíra Homolky a vyjádřil prosbu, aby na něj bylo pamatováno v modlitbách a 
při mších svatých.  
Dr. Vopřada otevřel rozpravu. Dr. Nespěšná Hamsíková se zeptala doc. Zlatohlávka, zda by 
byly přednášky v anglickém jazyce platově ohodnoceny. Doc. Zlatohlávek řekl, že nedisponuje 
penězi, zmínil možnost, že v případě akreditace oboru v anglickém jazyce lze požadovat 
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poplatky. Doc. Ryšková řekla, že je to ohodnoceno navýšením počtu odučených hodin. Děkan 
řekl, že jde v prvé řadě o to sehnat pedagogy, kteří by toho byli schopní a zorganizovat tuto 
záležitost, platové ohodnocení bude následovat. Mgr. Benešová řekla, že u vyučujících na UK 
se předpokládá, že jsou schopni v angličtině přednášet, a proto za přednášení v angličtině 
nebudou navíc odměňováni.  
Mgr. Martínek se zeptal doc. Zlatohlávka, jak by bylo možné podpořit komunikaci mezi KTF 
a církví. Doc. Zlatohlávek konstatoval, že by měl být tento dotaz směřován k paní proděkance, 
neboť jako proděkan se věnuje komunikaci se zahraničními univerzitami. Dr. Bravená 
odpověděla, že se o způsobu této komunikace přemýšlí, zatím se např. otevřela spolupráce s 
centrem pro mládež v Kunraticích. Dr. Szabo se zeptal doc. Zlatohlávka, jak oddělení pro 
zahraniční vztahy přispívá k tomu, aby se zvýšil zájem teologů o výjezdy do zahraničí. Doc. 
Zlatohlávek odpověděl, že se dvakrát do roka pořádají výběrová řízení, informace jsou 
vyvěšeny na internetu. Proběhla informační schůzka, které se zúčastnili i studenti a studentky, 
kteří o svém výjezdu referovali a byl také prostor pro dotazy a diskuzi. Dr. Szabo požádal doc. 
Zlatohlávka, aby se zasedání AS KTF účastnil častěji, neboť je v této oblasti zapotřebí větší 
informovanosti.  
Dr. Vopřada se zeptal tajemnice na zprovoznění kopírky v přízemí, která byla zakoupena, ale 
ani po několika měsících nebyla zprovozněna. Mgr. Benešová řekla, že se čeká na licenci 
SafeQ. Dr. Vopřada podotkl, že pro běžné kopírování a skenování není SafeQ třeba, je tedy 
možné kopírku zprovoznit a funkci tisku přes SafeQ zprovoznit dodatečně. Tajemnice 
odpověděla, že v tom případě se kopírka nechá zapojit. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy 
kolegia děkana. 

5. Vnitřní předpisy KTF UK 

Dr. Szabo konstatoval, že vnitřní předpisy byly projednány LK UK. Většina připomínek byla 
legislativně-technického rázu, v případě stipendijního řádu je požadována vyšší normou změna 
lhůty přesažení doby studia. V jednacím řádu AS KTF bylo v části věnované volbě kandidáta 
na funkci děkana nahrazen výraz „navržený kandidát“ spojením „navržená osoba“. Doporučil, 
aby senát předpisy schválil ještě jednou v upraveném znění. 
 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Jednací řád AS KTF UK. 
 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Pravidla pro organizaci studia na KTF UK  
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 3. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Pravidla pro přiznávání stipendií na KTF UK. 
 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Disciplinární řád pro studenty KTF UK. 
 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Pravidla pro organizaci státní rigorózní zkoušky na  
KTF UK.  
 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Volební řád AS KTF UK. 



 

– 4 – 
 

 
Hlasování: pro 12, proti 0, zdržel se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Jednací řád Vědecké rady KTF UK. 

6. Představení navržených kandidátů pro volbu kandidáta na funkci děkana KTF UK 

Dr. Szabo konstatoval, že volební komise shledala všechny čtyři návrhy platnými, každý ze dvou 
kandidátů obdržel dva návrhy, jeden od pedagogů, druhý od studentů. Jména kandidátů byla představena 
na úřední desce a na internetu. Oba kandidáti splňují veškeré požadavky na funkci děkana po stránce 
civilního i kanonického práva. Dr. Vopřada předal slovo kandidátům.  
Doc. Jaroslav Brož zdůraznil rozměr fakulty jako společenství studentů a profesorů, které má klást důraz 
na kvalitní výuku a formaci studentů. Doktorské studium je prioritou. Je zapotřebí spolupráce všech 
kateder a rozvoj vztahů se zahraničím, zvláště k římským univerzitám i slovanským zemím. Podmínkou 
chodu fakulty je kvalitní zázemí; je třeba rozvinout granty, hledat financování i z jiných zdrojů. Nakonec 
doc. J. Brož vyjádřil vděčnost za dar, kterým je jeho kněžství obohacující jeho život a každodenní práci, 
který přikládá jako hodnotu k případné děkanské funkci.  
Prof. Novotný představil koncept fakulty jako Božího díla, všichni na fakultě jsou spolupracovníky 
pravdy. Základní linie směřování KTF je nastíněna v DZ, na jehož přípravě se sám také podílel. Cílem 
je KTF jako plnohodnotná součást UK s moderním zázemím a kvalitní infrastrukturou. Prioritu má 
pedagogická a vědecká práce, Statut pracuje s myšlenkou fakulty jako katolické univerzity v malém. 
Prof. Novotný hovořil o rozvoji oborů, zkvalitňování všech struktur fakulty, spojování jednotlivých 
záměrů s prospěchem fakulty jako celku a uplatňování principů otevřené komunikace, sounáležitosti, 
důvěry, vzájemné vstřícnosti, spravedlnosti, subsidiarity a transparence. Rozvíjeny budou srdečné 
vztahy a konstruktivní spolupráce s církevními představenými, rektorem a dalšími členy univerzity. 
Podporovány budou důstojné podmínky pro zaměstnance a studenty, jejichž výsledky budou oceňovány.  
Dr. Vopřada poděkoval za prezentace a otevřel rozpravu. Doc. Ryšková se dotázala prof. Novotného, 
jak bude rozvíjena zahraniční spolupráce. Prof. Novotný odpověděl, že zahraniční oblast dosud nepatřila 
k poli jeho působnosti, je si však vědom toho, že je podmíněna konkrétními kontakty a zájmy, pro které 
je zapotřebí vytvářet široké zázemí. Je nutné vytvářet spolupráce v místech, kam studenti, a to zvláště 
teologie, reálně a přirozeně směřují, což jsou italsky mluvící země a především Řím. Doc. J. Brož řekl, 
že v internacionalizaci má KTF velký potenciál, za cíl si klade vybudování dobré knihovny.  
Dr. Szabo se kandidátů zeptal, zda přemýšleli o způsobu, jak zvýšit zájem o studium teologie. Doc. J. 
Brož odpověděl, že by se měla brát v úvahu očekávání generace mladých lidí, která mají ohledně studia 
teologie. Studium teologie pak má dva aspekty – existenční a existenciální. Existenciálním aspekt 
zahrnuje praktické uplatnění a rovina existenční je touhou zodpovědět otázky hledání Boha ve svém 
životě, snaha prohloubit své poznání o Bohu. Prof. Novotný řekl, že na první místo neklade praktické 
uplatnění, je totiž mnoho oborů, na které se hlásí plno uchazečů s tím, že je na nich budoucí uplatnění 
nejisté. Studium teologie je třeba pro případné uchazeče učinit atraktivním. K tomu je možné napomoci 
různými aktivitami fakulty a nepodceňovat také spolupráci s Arcibiskupským gymnáziem apod., přispět 
ke zviditelnění pastorace povolání.  
Mgr. Martínek se zeptal, zda je možné podpořit pedagogické zdatnosti pedagogů i studentů. Prof. 
Novotný odpověděl, že absolventi oboru katolická teologie mají oprávnění vyučovat náboženství na ZŠ 
a SŠ. Vyučující nejsou v pedagogických schopnostech zacvičováni. Reálné je však zdokonalování 
materiálů, které by neměly mít jen podobu studijních textů. Doc. J. Brož doplnil, že blok pedagogicko-
psychologický byl z teologického kombinovaného studia vyloučen kvůli podnětům od samotných 
studentů, na jejichž aktuální potřeby musíme reagovat, a to i nyní a v budoucnu, i když budeme narážet 
na mnohé překážky. Co se týče výukových materiálů, bylo by zapotřebí osvětlit studentům 
kombinovaného studia, že jejich studium není pouze jakousi redukcí denního studia, ale je třeba také 
zkvalitnit studijní materiály umožňující kvalitní samostatnou přípravu studentů.  
Dr. Oulíková se zeptala na možnosti spolupráce mezi teology a pedagogy z neteologických oborů. Doc. 
J. Brož odpověděl, že se již nyní podílejí tito pedagogové na výuce u ostatních oborů. Dále se v této 
spolupráci nabízejí semináře, rozvinutí spolupráce v projektové rovině (UNCE, nové projekty zapojující 
pedagogy z různých oborů). Prof. Novotný konstatoval, že nebyl zatím plně využit potenciál společné 
vědecké činnosti, např. společných publikací. V nové akreditaci oboru teologie se pamatuje na to, aby 
studenti mohli absolvovat určité kurzy z dějin umění. Bylo by možné vytvořit také kurzy společné.  
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Kol. Hladík se zeptal, zda je možné vytvořit kooperaci s institucemi, kde by studenti našli své uplatnění 
(praxe, kde by studenti mohli aplikovat to, co se naučili). Prof. Novotný řekl, že na tento požadavek 
pamatuje DZ KTF. Bylo by také užitečné nějakým způsobem spolupracovat s absolventy KTF na 
praxích a budoucím zaměstnání studentů KTF. Doc. J. Brož konstatoval, že je potřeba síť doporučení 
přes ČBK, školy, aj. Doc. Bartoň zmínil možnost stáží prostřednictvím projektu Erasmus+, kde mohou 
studenti získat odborné zkušenosti. Doc. Ryšková navrhla zavedení povinných praxí pro studenty, které 
by si studenti vyjednali sami.  
Dr. Nespěšná Hamsíková se zeptala, zda se uvažuje o vzniku nějakého aparátu, který by pracoval se 
získávání finančních prostředků, nutných pro vědeckou činnost a správný chod fakulty. Doc. J. Brož 
odpověděl, že se v této věci můžeme opřít o UK, která má tendenci podporovat tyto záležitosti. Prof. 
Novotný řekl, že by se měly uvážit možnosti vícezdrojového financování, např. kooperace s Prahou 6, 
sponzorování od absolventů apod. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s navrženými kandidáty pro volbu 
kandidáta na funkci děkana KTF UK. 

7. Návrh členů Knihovní rady KTF UK 

Dr. Vopřada informoval o žádosti děkana, aby AS KTF navrhl dva kandidáty do komise. Sám 
navrhl dr. Nespěšnou Hamsíkovou, která vyjádřila svůj souhlas. Bc. Ramdan navrhl jako 
studentského kandidáta Bc. Tomáše Konečného, který s nominací souhlasil. Mgr. Martínek 
připojil, že T. Konečný by byl přínosem, kol. dodal, že splňuje podmínku přímé komunikace 
se studenty. Kol. Volfová nominaci podpořila s tím, že kol. Konečný má široký přehled napříč 
obory, také velmi přispěl v knižní burze.  
 
Hlasování: 

– Bc. Tomáš Konečný: pro 12, proti 0, zdrželi se 0. 
– PhDr. Magdalena Nespěšná Hamsíková, Ph.D.: pro 12, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení:  
AS KTF UK navrhl členy Knihovní rady KTF UK Bc. Tomáše Konečného a PhDr. Magdalenu 
Nespěšnou Hamsíkovou, Ph.D. 

8. Informace z pracovních komisí 

Dr. Szabo poděkoval za veškerou spolupráci na přípravě vnitřních předpisů. Kol. Nespěšná Hamsíková 
informovala, že se Studijní komise v uplynulém měsíci nesešla.  
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.  

9. Různé  

Dr. Vopřada informoval o připravované volbě rektora UK, AS KTF UK jako celek má možnost 
nominovat vlastního kandidáta, případně se k nominaci připojit.  
Mgr. Martínek navrhl změnu avizovaného termínu pro pomoc při stěhování knihovny vzhledem 
k tomu, že je termín uprostřed zkouškového období. Dr. Širka odpověděl, že to není možné, 
možná je pouze středa a čtvrtek, kdy je přítomen na fakultě. Kol. Ramdan se zeptal, zda bude 
zpřístupněna studovna. Dr. Širka odpověděl, že bude v těchto dnech uzavřena kompletně celá 
knihovna a nebude možnost výpůjček. Kol. Ramdan řekl, že v době zkouškového období a SZZ 
by měla být knihovna přístupná. Dr. Szabo se připojil k tomuto názoru a řekl, že není v období 
zkoušek tento zásah vhodný. Doc. Bartoň požádal, aby byli všichni o dni, kdy bude knihovna 
zavřena, informováni e-mailem.  
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Dr. Pech informoval o akci Rekonstrukce AVU 93/94, která proběhne 12. června v Topičově 
sáloně. Dr. Trefný představil badatelský program Centra antického dědictví, který má na 
starosti a jehož součástí je zapojení studentů a jejich pobyt v Itálii. Kol. Volfová informovala o 
vernisáži studentských prací a druhém ročníku studentského festivalu KTFest: na programu 
bylo autorské čtení básní, výroba vlastních plátěných tašek atd. Mgr. Benešová nabídla možnost 
pomocných prací pro studenty v knihovně za stipendium.  
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace k bodu Různé.  

UKONČENÍ 

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

David Vopřada, Dr. 
předseda AS KTF UK 

 
 
 
 
 
 
Za správnost: 
Anna Moutvicová, zapisovatelka 

 


