
ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 
DNE 25. ŘÍJNA 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. Milan Pech, Ph.D.  
Bc. Marcel Ramdan 
ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D. 
David Vopřada, Dr. 

Omluvení členové senátu 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.   
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 

Bc. Kateřina Volfová 

Hosté 

Bc. Mgr. Iveta Isabela Anderlová, DiS. 
Mgr. Jana Benešová 
PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D.  
doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L. 
ThLic. Jan Kotas 

Mgr. Eva Loubová 
Mgr. Magdaléna Nová, DiS. 
PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. 
Mgr. Mag. Christian Martin Pšenička OPraem. 
Barbora Sadilová 

ZÁPIS 

1. Zahájení, určení skrutátorů 

Dr. Vopřada zahájil zasedání ve 13.05, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako 
skrutátor byl navržen a tichým souhlasem schválen kol. Hladík. 

2. Schválení programu 

Byl předložen tento navrhovaný program: 
 
1. Zahájení a určení skrutátorů 
2. Schválení programu 
3. Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. září 2017 
4. Vystoupení děkana fakulty, informace z kolegia děkana, dotazy 
5. Arcibiskupský seminář: vystoupení z UK, spolupráce s KTF UK 
6. Stravenky zaměstnanců KTF UK 
7. Výše prospěchových stipendií 
8. Výkladové pravidlo k vnitřním předpisům KTF UK 
9. Zveřejnění výkladových pravidel 
10. Přijímací řízení do doktorského studia pro akademický rok 2018/2019 
11. Informace z pracovních komisí 
12. Různé 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 
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3. Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. září 2017 

Dr. Vopřada konstatoval, že zápis byl rozeslán a že žádné připomínky nebyly vzneseny. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. 9. 
2017. 

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

Děkan dr. P. Brož se z důvodu pracovní cesty do Itálie omluvil ze zasedání. Proděkan doc. J. 
Brož informoval senát o přípravě některých opatření děkana. Univerzita připravila žádost o 
vnitřní akreditaci, kterou již oficiálně podala na NAU, a nyní čeká na její schválení. Dále se 
připravují žádosti o reakreditaci 4 studijních programů, jejichž akreditační platnost končí 
následující rok, AS KTF bude příští zasedání žádán o vyjádření. Počet studentů zapsaných do 
1. ročníku všech oborů KTF činí 147, propad tedy není tak velký, jak bylo očekáváno v září. 
Pro příští zasedání bude připravena zpráva o studentské evaluaci za LS 2016/17. Dr. Vopřada 
se dotázal na termín, do něhož je třeba reakreditace podat. Doc. J. Brož odpověděl, že termín 
pro podání reakreditace pregraduálních programů je do konce dubna 2018, doktorských pak do 
konce června 2018. Dr. Vopřada navrhl odložit vyjádření k reakreditaci na dobu po změně 
děkana KTF. Doc. J. Brož vysvětlil, že reakreditaci musí schválit vědecká rada, která zasedá 
pouze 2x ročně.  
Proděkanka dr. Bravená informovala senát o dokončení úpravy anglické verze webových 
stránek. Z propagačních akcí se připravuje Gaudeamus 31. 10. – 3. 11. v Brně, kde budou KTF 
prezentovat 2 studentky a dr. Nosek, 11. 11. proběhne informační den UK, 28. 11. Veletrh 
absolvent. Oddělení pro rozvoj prosí o větší součinnost se studentskou komorou AS v rámci 
akce Gaudeamus. Na úřední desce byla zveřejněna výroční zpráva za rok 2016. Na prosincovém 
zasedání bude senátu předložen dlouhodobý strategický záměr KTF. Na Svatém Kopečku u 
Olomouce proběhlo 23.–25. 10. kolokvium na téma spiritualita ženy, ze kterého bude 
elektronický sborník. Na rok 2018 jsou naplánována další 2 mezinárodní badatelská kolegia.  
Tajemnice Mgr. Jana Benešová informovala senát o nové povinnosti KTF používat od 23. 9. 
elektronickou spisovou službu a o novém školníkovi KTF, jímž je p. Poděbradský. Minulé 
zasedání byl senát informován o podání žádosti o investice ve výši zhruba 1,6 mil. Kč na 4 
multimediální učebny a knihovnu, žádost byla úspěšná, ale čeká se na žádost o prodloužení 
lhůty na vyčerpání do konce 1.Q 2018. Mgr. Martínek se dotázal na upřesnění účelu investice. 
Mgr. Benešová odpověděla, že se budou vybavovat multimediálním zařízením učebny P1, P2, 
P7 a P9. Dr. Vopřada a kol. Ramdan poukázali na potřebu rekonstrukce učebny P4 a klubu 
akademické obce. Dr. Szabo se dotázal, zda budou na KTF zavedeny již dříve diskutované 
turnikety – prozatím to není v plánu. Kol. Anderlová vznesla dotaz, zda se bude stavět 
bezbariérový vstup do budovy KTF, tajemnice Mgr. Jana Benešová přislíbila, že ohledně této 
věci znovu zpraví Arcibiskupství pražské, které je vlastníkem budovy. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu se členy kolegia děkana. 

5. Arcibiskupský seminář: vystoupení z UK, spolupráce s KTF UK 

ThLic. Jan Kotas, rektor Arcibiskupského semináře, informoval AS KTF o memorandu 
o spolupráci mezi Arcibiskupstvím pražským a UK ze 4. 7. t.r., v němž byl mj. vyjádřen úmysl 
osamostatnit ArcS od UK. Nad tímto krokem se uvažuje již 10 let, seminář funguje ve dvou 
režimech a existuje jisté napětí mezi tím, co je kanonickým úkolem semináře a co akademickým 
prostorem. Rozvinutá administrativa UK je pro ArcS velkou zátěží, financování UK poskytuje 
ArcS jen 5 % výdajů, zbytek platí diecéze. Pražský arcibiskup tedy rozhodl o vystoupení 
semináře z UK. ThLic. Kotas v dopise rektorovi z 9. září vyjádřil vděčnost vůči UK a uvedl 
tyto 3 důvody k vystoupení: poslání semináře připravovat adepty kněžství přesahuje rámec 
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vymezený univerzitním prostředím; rozvíjející se systémy UK personálně i hmotně zatěžují 
seminář; seminář hradí své náklady z darů českých biskupství a soukromých osob, přesto 
podléhá režimu hospodaření UK. Žádost byla předložena AS UK, který proces vystoupení 
semináře schválil. Od 1. 10. je Arcibiskupský seminář Praha samostatnou církevní právnickou 
osobou, jejímž zřizovatelem je arcibiskup pražský a statutárními orgány jsou rektor a vicerektor 
(P. Mgr. Mag. Christian Martin Pšenička OPraem). Nová právnická osoba přebere 1. 1. 2018 
veškerou agendu ArcS UK a všechny zaměstnance. Majetek semináře byl nabídnut ostatním 
součástem UK a podle schválení senátu UK přejde zbylá část majetku nové právnické osobě. 
Projekt malé seminární multimediální učebny bude předán KTF. S ohledem na nový řád 
formace chce seminář nabídnout studentům-seminaristům více lidsko-sociálních projektů a 
větší ohled na osobní zrání jednotlivých adeptů. Seminární péče se má vztahovat i k těm, kteří 
už kněžími jsou, KTF by měla nabízet i programy pro ně. Bylo by proto vhodné, aby na fakultě 
byl institučně uchopený partner semináře – nové centrum s pracovním názvem „Centrum pro 
ekleziální službu“. AS KTF má do pátku 10. 11. možnost poslat návrhy a připomínky k 
součinnosti fakulty a semináře, na listopadovém zasedání budou předloženy k projednání.  
V následné diskuzi se dr. Vopřada dotázal na velikost fondu seminární knihovny a zda je kam 
knihy přemístit. ThLic. Kotas odpověděl, že jde pouze o historický fond, který není tak 
rozsáhlý. Probíhá jednání s AP – pokud poskytne semináři nějaký prostor, poskytne seminář 
svůj deposit fakultní knihovně. Obě knihovny potřebují dostatek prostoru pro rozvoj. Dr. 
Vopřada dále připomněl, že iniciativu k založení centra má děkan fakulty, nikoli senát. Dostalo 
se mu odpovědi, že děkan již byl informován a se založením souhlasí.  Dr. Szabo se dotázal, 
zda tento krok spěchá a zda je nutná lhůta 14 dnů, tedy do pátku 10. 11. ThLic. Kotas odpověděl, 
že v první fázi bude stačit ustanovit někoho, kdo převezme zodpovědnost za novou agendu. 
Otázka kooperace semináře s fakultou může být diskutována delší čas. Mgr. Martínek vznesl 
dotaz ohledně jídelny a možnosti sobotních obědů pro studenty kombinovaného studia. ThLic. 
Kotas odpověděl, že zřizovatelem kuchyně je seminář, nicméně v dohledné době bude i nadále 
sloužit jako veřejná, ale bez univerzitního příspěvku na stravu. Cena by se neměla nijak hrozivě 
zvýšit. O sobotních obědech se již jednalo dříve, náklady by byly příliš vysoké a odezva u 
studentů kombinovaných oborů nebyla valná. Je možné udělat další průzkum. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s rektorem Arcibiskupského 
semináře a projednal vystoupení Arcibiskupského semináře z UK. 

6. Stravenky zaměstnanců KTF UK 

Tajemnice Mgr. Benešová informovala senát o úsilí Základní organizace Vysokoškolského 
odborového svazu KTF zavést stravenky pro všechny zaměstnance. Část zaměstnanců by 
zavedení stravenek vítalo, ale vzhledem k finanční náročnosti požádala tajemnice fakulty o 
schválení tohoto kroku senátem. Kol. Martínek se zeptal na stanovisko odborů. Mgr. Benešová 
odpověděla, že odbory přišly s požadavkem, ale k předkládanému materiálu se nikdo 
nevyjadřoval. Kol. Ramdan se v diskuzi dotázal, jak vypadá současná dotace stravování. 
Tajemnice Mgr. Jana Benešová odpověděla, že stravování dotuje fakulta a zaměstnavatel dotuje 
cca. 50 % ceny oběda. Doc. Ramdan se zeptal, zda by se příspěvek zaměstnavatele se 
zavedením stravenek změnil. Mgr. Benešová odpověděla, že nikoli, rozdíl je jen v tom, že 
jídelnu či menzu může využívat jen ten, kdo se nachází v Dejvicích, využití stravenek není 
místem omezeno. Dr. Vopřada reagoval, že pro akademické a vědecké pracovníky, kteří pracují 
i mimo budovu KTF, např. v knihovnách a archivech, je jednodušší systém stravenek, který by 
umožnil přístup ke stravování všem pracovníkům. Stejně tak by stravenky řešily stravování 
vyučujících v sobotu, kdy jídelna ani menza není k dispozici. Dr. Szabo navrhl, aby se 
připravila ekonomická stránka celé změny: na jedné straně by stravenky uvítal, ale náklady by 
mohly být větší než efekt, který by zavedení stravenek mohlo mít. Mgr. Benešová odpověděla, 
že částka je k dispozici v předkládaných materiálech, do toho není započítána administrativa. 
Mgr. Martínek se zeptal, z jakých kapitol rozpočtu by se zvýšené náklady hradily. Mgr. 
Benešová odpověděla, že odhadovaná částka 500 tis. Kč vychází z počtu zaměstnanců a že 
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v této chvíli není jasné, z jakých prostředků by se stravování hradilo. Doc. Bartoň vyjádřil 
obavu, že kdyby nastal nějaký nedostatek v rozpočtu, mohlo by zavedení stravenek postihnout 
všechny zaměstnance, kteří se stravují v Dejvicích. Přišel s návrhem uzavřít smlouvu s nějakou 
menzou v centru Prahy, která by byla pro zaměstnance pracující i na jiném místě dostupná. Mgr. 
Benešová přislíbila, že se fakulta poptá. Doc. Bartoň se zeptal, zda se zvýší administrativní 
náročnost zpracování stravenek. Mgr. Benešová uvedla, že dojde k nárůstu administrativy. Dr. 
Szabo navrhl přesunout na později, až bude k dispozici konkrétnější návrh. Na základě vlastní 
zkušenosti odběru stravenek upozornil, že zavedení stravenek nepředstavuje pouze výhody, ale 
je nutné podepisovat převzetí nebo někoho zplnomocnit, je nutné vypočítat počet stravenek 
podle dovolené, nemocenské atd. Dr. Vopřada upozornil, že se jedná o exekutivní rozhodnutí, 
které je v kompetenci děkanátu a týkalo by se až rozpočtu na příští rok. Vyjádřil se v tom 
smyslu, že zavedení stravenek by bylo spravedlivější a vyjádřil přání, aby se hledal způsob, jak 
něco jít může, nikoli proč to nejde. Doc. Bartoň upozornil, že vykazování pracovní doby a 
náplně práce není jednoduché, což hovoří proti zavedení stravenek. Dr. Vopřada doporučil, aby 
děkanáte o stravenkách dál jednal s odborovou organizací. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu o stravenkách pro zaměstnance KTF 
UK. 

7. Výše prospěchových stipendií 

Tajemnice fakulty, Mgr. Benešová, informovala AS KTF o možnostech výše prospěchových 
stipendií za uplynulý akademický rok. Počet studentů s nárokem na stipendium se od loňského 
roky téměř zdvojnásobil, protože na něj získali nárok i studenti kombinovaného studia a 
studenti ve věznici. V jednotkách se počet ještě může změnit, uzávěrka je 31. 10. t.r. Dr. Kubík 
se v diskuzi dotázal na stav stipendijního fondu. Prozatím prostředky jsou, vyčerpání fondu je 
otázkou času. Kol. Ramdan poukázal na rozpočet minulého roku, kdy na stipendia připadla 
částka 5 000 000 Kč, a na důležitost zachovat fond v určité výši. Dr. Vopřada vyzval senát ke 
konkrétnímu návrhu. Kol. Martínek navrhl snižování prospěchových stipendií a zvyšování 
stipendií na výborné bakalářské práce a účelových stipendií. Navrhl částku 11 500 Kč. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1. 
Schválené usnesení: AS KTF UK projednal návrh na výši prospěchových stipendií za rok 
2016/17 a navrhl stanovit jejich výši na 11 500 Kč. 

8. Výkladové pravidlo k vnitřním předpisům KTF UK 

Dr. Vopřada zprostředkoval senátu omluvu děkana dr. P. Brože, který byl požádán o vyjádření 
k pravidlu navrženému dr. Szabem, a jeho žádost o odložení projednání výkladového pravidla 
na příští zasedání. Dr. Vopřada návrh podpořil. Dr. Szabo informoval senát, že odůvodnění i 
návrh posílal dříve a dostal na ně dvě reakce. První byl dotaz, co se myslí shodným názorem – 
myslí se tím 100 % shoda senátu proti děkanovi. Druhý dotaz zněl, zda dr. Szabo míří 
výkladovým pravidlem proti vedení fakulty. Dr. Szabo vyjádřil lítost nad touto reakcí a 
upozornil, že výkladové pravidlo nemůže být vykládáno subjektivně, platí bez ohledu na to, 
kdo zastává funkci děkana. Nevidí důvod, proč by se mělo schvalování odkládat, když je 
výkladové pravidlo téměř doslova přeneseno z kán. 127 KKC. Kol. Martínek a kol. Hladík 
navrhli schválení neodkládat. Dr. Nespěšná-Hamsíková navrhla vyhovět děkanově žádosti a 
doc. Bartoň se vyjádřil obdobně. 
 
Hlasování: pro 5, proti 4, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK odložil schválení Výkladového pravidla vnitřních předpisů 
KTF na nejbližší zasedání. 
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9. Zveřejnění výkladových pravidel 

Dr. Szabo informoval senát, že pokud není výkladové pravidlo zveřejněno vedle vnitřních 
předpisů, jichž se týká, bude ho muset za několik let po obměnění členů senát znovu 
projednávat. Proto navrhl zveřejnit výkladová pravidla, aby kdokoli, kdo bude chtít pracovat 
s vnitřními pravidly, k nim měl přístup. V následné diskuzi se doc. Bartoň dotázal, zda má senát 
právo přijímat výkladová pravidla. Dr. Szabo odpověděl, že podle statutu je senát oprávněn 
podávat výklad, který samozřejmě nemůže být svévolný, musí se řídit právem. Tajemnice Mgr. 
Jana Benešová se dotázala, zda nově zvolený senát může zcela měnit výkladová pravidla. Dr. 
Szabo odpověděl, že by se to nemělo stát, výkladové pravidlo nesmí nikdy být proti vyšší 
normě. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK pověřil předsednictvo AS, aby nalezlo způsob zveřejňování 
výkladových pravidel. 

10. Přijímací řízení do doktorského studia pro akademický rok 2018/2019 

Mgr. Nová informovala senát, že oproti loňskému přijímacímu řízení se změnila pouze lhůta 
mezi řádným a náhradním termínem přijímacích zkoušek z 1 měsíce na 3 týdny. V loňském 
roce se podmínky přijímacího řízení nejprve předkládaly senátu a potom je schvaloval rektorát, 
od letošního roku je tomu naopak a senát tedy dostává konečnou podobu, ve které mají být 
podmínky zveřejněny v SIS do 31. října. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil podmínky přijímacího řízení do doktorského studia 
pro akademický rok 2018/2019. 

11. Informace z pracovních komisí 

Dr. Szabo za legislativní komisi senátu informoval o diskuzi nad výkladovým pravidlem. 
Studijní komise ne nesešla. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí. 

12. Různé 

Dr. Szabo vyjádřil radost nad počtem přihlášených do CŽV, který se oproti loňskému roku téměř 
zdvojnásobil a činí 153 uchazečů. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace v bodu Různé. 

UKONČENÍ 

Dr. Vopřada ukončil zasedání v 14:50 a poděkoval všem přítomným za účast. 
 
 
 
 

David Vopřada, Dr. 
předseda AS KTF UK 

 
Za správnost: 
Barbora Sadilová, zapisovatelka 


