
ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 
DNE 20. PROSINCE 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 
ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D.  
David Vopřada, Dr.

Omluvení členové senátu

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.  Bc. Kateřina Volfová

Hosté

Mgr. Jana Benešová – tajemnice 
ThLic. Prokop Brož, Th.D. – děkan 
Mgr. Eva Loubová 
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 

Barbora Sadilová – zapisovatelka 
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. – 
proděkan pro vědu 

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. Ramdan, do komise pro tajné hlasování 
byli navrženi a tichým souhlasem zvoleni kol. Hladík, Kubík a Oulíková. 

2. Schválení programu 

Byl předložen tento navrhovaný program: 
 

1. Zahájení a určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování 
2. Schválení programu 
3. Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 29. 11. 2017 
4. Vystoupení děkana fakulty, informace z kolegia děkana, dotazy 
5. Projednání zprávy o hodnocení průběhu výuky v akad. roce 2016/17 
6. Volba členů komise pro studentské hodnocení  
7. Volba členů legislativní komise AS KTF UK 
8. Informace z pracovních komisí 
9. Různé 

 
Hlasování: pro 9, 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 29. listopadu 
2017  

Dr. Vopřada konstatoval, že zápis byl rozeslán. Žádné připomínky k němu vzneseny nebyly. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 29. 11. 
2017. 

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

Děkan dr. P. Brož pozdravil přítomné členy senátu v předvánočním čase a omluvil proděkany 
J. Brože a N. Bravenou. Bilanční zpráva dlouhodobého záměru bude předložena na příštím 
zasedání. Dr. Bubnovi byla udělena medaile Arnošta z Pardubic za rozvoj oboru a celé KTF. 
Proběhla jednání o osamostatnění Arcibiskupského semináře mezi rektorem semináře a UK, 
vznikla církevní právnická osoba Arcibiskupský seminář Praha. Plánované Centrum ekleziální 
služby založeno nebude, majetek semináře bude převeden na novou právnickou osobu, pří-
padně na KTF. Původně seminární prostor, který bude od 1.1.2018 patřit KTF, bude za KTF 
spravovat zodpovědná osoba. Pracovníci KTF se účastní 2 schválených projektů UNCE: 1. 
projekt ETF Univerzitní centrum pro studium antické a středověké myšlenkové tradice, na 
kterém se podílí dr. Vopřada; 2. projekt ETF Teologická antropologie v ekumenické perspek-
tivě, jíž se účastní cca 10 akad. pracovníků za KTF. 31. ledna 2018 od 15 hodin bude slavena 
slavnostní mše svatá v chrámu Panny Marie před Týnem, kde bude předán úřad děkana. 
Doc. Zlatohlávek informoval za odd. pro vědu, že pro studenty doktorského studia byly 
uspořádány 3 semináře: jeden týkající se evidence publikační činnosti, druhý o podávání 
univerzitních grantů (GAUK), třetí o možnostech zahraničních pobytů a stáží, určený i studen-
tům magisterského studia. Dne 16. listopadu byl závěrečný termín pro podání žádostí o GAUK, 
za KTF bylo podáno 17 projektů, 10 z nich podali studenti 1. roč. doktorského studia, ze 
studentů Mgr. oborů nikdo žádost nepodal. 16. ledna 2018 bude zasedat vědecká rada, která 
bude mít hlavní téma habilitační řízení vedená na KTF v oboru Katolická teologie a na které 
přednese habilitační přednášku dr. Roman Míčka. 24. října podal dr. Jaromír Matějek žádost 
o zahájení habilitačního řízení, jíž se vědecká rada bude zabývat. Ve zkouškovém období jsou 
stanoveny také termíny pro státní zkoušky doktorandů, za Dějiny křesťanského umění jsou 
přihlášeni 3 studenti, za Církevní a obecné dějiny 2 studenti a za Katolickou teologii 2 studenti. 
Byla vyhlášena další doktorandská konference na 26. dubna, do 14. ledna se na ni studenti 
mohou přihlásit. Dále bylo vyhlášeno NAKI, ale ani jeden z podaných projektů neprošel. Za 
odd. pro zahraničí doc. Zlatohlávek vyjádřil radost z rozvíjení zájmu o zahraniční pobyty na 
stážích, přihlásili se studenti Katolické teologie, kteří pobývají v Římě v Nepomucenu. Dále 
informoval o návštěvě prof. Moschiniho, historika umění a filosofa platonismu a novoplato-
nismu z Univerzity v Perugii (UniPG), jejíž nadace podpořila projekt Primus. Během návštěvy 
byla projednávána další podpora, probíhají jednání ohledně zájmu UniPG uzavřít s KTF 
smlouvu o double degree v oborech Aplikovaná etika a Dějiny evropské kultury. Byla přijata 
žádost na fond mobility kvůli návštěfvě prof. K. Brosense, odborníka na tapiserie z univerzity 
v Lovani, která se má uskutečnit v lednu. 
Mgr. Benešová informovala o jednáních o bezbariérovém vstupu do budovy KTF: správa 
budovy požadavek postoupila dále. Rozšiřují se možnosti stravování zaměstnanců o 6 dalších 
menz ČVUT v Praze: menzy Podolí a Strahov, Pizzerie La fontanella, ArchiCafé, výdejny 
Horská a Karlovo náměstí. 
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Dr. Nespěšná se dotázala na možnost bezbariérového vstupu do knihovny; Mgr. Benešová 
odpověděla, že vzhledem k tomu, že dveře do knihovny jsou protipožární, zřejmě je nebude 
možné vyměnit, v jejich blízkosti je ale zvonek pro handicapované. Dr. Szabo se dotázal 
děkana, kým bude ona osoba zodpovědná za správu nového prostoru KTF; dr. P. Brož 
odpověděl, že jí bude doc. J. Brož. Dr. Vopřada položil děkanovi dotaz na téma „druhého“ 
projektu UNCE na ETF a z jakých kateder jsou zastoupeni kolegové z KTF; děkan odpověděl, 
že se jedná o téma teologickoantropologické a účastní se ho 3 pracovníci z CTFM, dr. P. Brož, 
doc. Ryšková a několik doktorandů. Doc. Zlatohlávek informoval, že kol. Ďurišová z oddělení 
pro zahraničí končí k 25. lednu, výběrové řízení probíhá. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy 
kolegia děkana. 

5. Projednání zprávy o hodnocení průběhu výuky v akad. roce 2016/17 

Proděkan pro studium doc. J. Brož požádal AS KTF UK o projednání zprávy o hodnocení 
průběhu výuky v akademickém roce 2016/17. Materiál a průvodní dopis byl členům senátu 
rozeslán. Dr. Vopřada požádal děkana a AS KTF UK o vyjádření. Mgr. Martínek upozornil 
na zprávu o průběhu hodnocení vzdělávací činnosti, kde u jednotlivých podnětů je vždy 
poznámka, že byly předány k řešení, a dotázal se, zda a jakým způsobem byly připomínky 
vyřešeny. Děkan odpověděl, že tato hodnotící zpráva pouze konstatuje, že proces řešení již 
nastal. Kol. Martínek dále navrhl, aby tato hodnotící zpráva byla zveřejněna i s návrhem řešení, 
aby studenti viděli, že evaluace má smysl. Kol. Ramdan se dotázal, jak dlouhý je časový odstup 
od proběhlého hodnocení do jeho výsledků. Hodnocení LS 2016/17 skončilo v září a podněty 
byly předloženy až v prosinci. Dále se dotázal, zda jsou ve zprávě všechna slovní hodnocení či 
jen jejich výběr. Děkan odpověděl, že takováto forma hodnocení je poprvé letos a časový 
rozestup od září do prosince není příliš dlouhý. Informace, zda jsou ve zprávě všechna 
hodnocení, se k děkanovi nedonesla. Kol. Martínek se dotázal, co vyjadřují čísla z bodu 
Návratnost dotazníků, kde je psáno, že z 3998 možných hodnotících hlasů bylo odevzdáno 439, 
tj. 11 %. Děkan odpověděl, že jednotkou je kombinace student–předmět a číslo 439 jsou ti, kdo 
odpověděli. Kol. Martínek se dále dotázal na následující větu ze zprávy: Z nepovinných slovních 
hodnocení vyplývá, že studenti jsou s akademickou úrovní přednášejících spokojeni, zda se týká 
hodnocení nezahrnutých do přílohy. Děkan odpověděl, že se jedná o jednotlivá slovní 
hodnocení, která proděkan J. Brož vyhodnotil jako pozitivní. 
 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK projednal zprávu o hodnocení průběhu výuky v akademickém 
roce 2016/17. 

6. Volba členů komise pro studentské hodnocení 

Dr. Vopřada navrhl provést tajné hlasování k bodu 6 a 7 najednou po projednání obou bodů. 
Kol. Martínek navrhl do komise za studentskou komoru Jana Kříže, studenta 1. roč. NMgr. 
programu Aplikovené etiky, kol. Ramdan navrhl Barboru Uchytilovou, která zastupuje KTF 
v AS UK a je studentkou 1. roč. NMgr. programu Dějiny umění. Dr. Oulíková navrhla dr. 
Pecha. Dr. Vopřada navrhl doc. Ryškovou. Navržení s kandidaturou souhlasili. 
 
Hlasování:  Mgr. Jan Kříž     pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 
  Bc. Barbora Uchytilová   pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 
  PhDr. Milan Pech, Ph.D.    pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 
  Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.  pro 9, proti 0, zdrželi se 1. 
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Schválené usnesení: AS KTF UK zvolil členy komise pro studentské́ hodnocení výuky Mgr. Jana 
Kříže, Bc. Barboru Uchytilovou, PhDr. Milana Pecha, Ph.D., a doc. PhDr. Mireiu Ryškovou, 
Th.D. 

7. Volba členů legislativní komise AS KTF UK 

Dr. Vopřada konstatoval, že mandát současné legislativní komise končí v průběhu ledna 2018. 
Dr. Szabo navrhl prof. I. A. Hrdinu, dr. P. Nohela a sebe jako zástupce AS KTF UK v komisi.  
 
Hlasování: Mgr. Petr Nohel, Ph.D.     pro 9, proti 1, zdrželi se 0 
 Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O.Praem.  pro 10, proti 0, zdrželi se 0 
 ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D.   pro 10, proti 0, zdrželi se 0 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK zvolil členy legislativní komise AS KTF UK Mgr. Petra 
Nohela, Ph.D., prof. JUDr. Ignáce Antonína Hrdinu, DrSc., O.Praem., a ICLic. Mgr. et Mgr. 
Miloše Szaba, Th.D. 

8. Informace z pracovních komisí 

Dr. Szabo informoval, že legislativní komise neměla žádné body k jednání, dr. Nespěšná-
Hamsíková informovala, že studijní komise jednala o bezbariérovém vstupu. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí. 

9. Různé  

Příští jednání AS KTF UK se konají v následujících dnech, vždy od 13 hodin: 
24. ledna 2018  21. února 2018  21. března 2018 
25. dubna 2018  30. května 2018   20. června 2018 
 

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace v bodu Různé. 

10. Ukončení 

Dr. Vopřada ukončil zasedání ve 14.05 a poděkoval všem přítomným za účast a srdečně popřál 
požehnané Vánoce.  
 
 

 
 
 
 

David Vopřada, Dr. 
předseda AS KTF UK 

 
 
 
Za správnost: Barbora Sadilová, zapisovatelka 
Barbora Sadilová, zapisovatelka 
 


