
ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 
DNE 27. ZÁŘÍ 2017 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

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

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.   
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 
David Vopřada, Dr. 

Omluvení členové senátu 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  
PhDr. Milan Pech, Ph.D.  
Bc. Marcel Ramdan 

ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D.  
Bc. Kateřina Volfová 

Hosté

doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 
ThLic. Prokop Brož, Th.D. – děkan 
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. 
doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. 
Bc. Klára Nechvílová 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. 
PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. 
Barbora Sadilová – zapisovatelka 
Mgr. Kateřina Volná 

ZÁPIS 

1. Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování 

Dr. Vopřada zahájil zasedání ve 13.10, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako 
skrutátor byl navržen a tichým souhlasem schválen kol. Bartoň. Jako členové komise pro tajné 
hlasování byli navrženi a tichým souhlasem schváleni kol. Hladík, Martínek a Ryšková. 

2. Schválení programu 

Byl předložen tento navrhovaný program: 
 
1. Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování 
2. Schválení programu 
3. Vystoupení prof. Jana Černého, kandidáta na rektora UK 
4. Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 21. června 2017 
5. Vystoupení děkana fakulty, informace z kolegia děkana, dotazy 
6. Vyhlášení voleb do AS UK 
7. Souhlas s jmenováním členů Disciplinární komise KTF UK 
8. Výkladové pravidlo Pravidel pro přiznávání stipendií na KTF UK 
9. Opatření děkana o vymezení činností, zodpovědností a kompetencí proděkanů 
10. Výroční zpráva o činnosti KTF UK v roce 2016 
11. Informace z pracovních komisí 
12. Různé 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 
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3. Vystoupení prof. Jana Černého, kandidáta na rektora UK 

Prof. Jan Černý informoval přítomné o svém zájmu ucházet se o funkci rektora UK v období 
let 2018–2022. V rámci své prezentace představil profesní zkušenosti ze své dosavadní činnosti 
a představil své vize pro následující období. Zdůraznil především potřebu probudit spícího du-
cha univerzity, čehož by chtěl docílit zejména spoluprací a propojením jednotlivých oborů a 
fakult. Nadějně vidí i mezioborové propojení KTF s ostatními fakultami, především v oblasti 
bioetiky. Za podstatné téma považuje také ukotvení KTF v rámci UK a právní ukotvení pozice 
Sv. stolce vůči České republice, která jako jedna z mála takovou smlouvu nemá. Vyjádřil také 
svou obavu o konkurenceschopnost univerzity a nabídl své předchozí zkušenosti s populari-
zační činností. Na závěr neopomněl zmínit kvality, jichž si na KTF váží: časopisu Doxa, který 
může být i pro ostatní fakulty inspirací, a výuku vězňů v Ruzyni.  
Doc. Kubín se dotázal, které fakulty prof. Černého nominovaly. Prof. Černý odpověděl, že FF 
a PřF UK, na které působí. Doc. Ryšková se dotázala, v čem prof. Černý vidí onoho spícího 
ducha univerzity. Prof. Černý odpověděl, že obecná aktivita by měla směřovat k hledání origi-
nálních a nových řešení. Aktivity celouniverzitního přesahu dosud nejsou žádoucí, nepřichá-
zejí-li z vedení univerzity; je třeba podpořit sdílení nápadů mezi fakultami. Jako druhý problém 
vidí, že akademici nejsou vyzýváni k zájmu o přesahová témata. Má v úmyslu maximálně pod-
porovat sdílení dobré praxe na úrovni fakult, než vznikne řešení celouniverzitní. Profesor si 
také všímá vyprázdnění veřejného prostoru a domnívá se, že UK by měla nabízet svou sílu, 
podporu a aktivitu k jeho naplnění. Prof. Novotný se dotázal, jaké plány má prof. Černý s prů-
měrnými či podprůměrnými obory UK. Prof. Černý zdůraznil potřebu různorodosti a nutnost 
naučit se pracovat s rozdělením financování, aby i ti průměrní měli dobrou institucionální fi-
nanční podporu, aby tak mohli pracovat na svých projektech. Optimální financování těch nej-
lepších projektů by podle prof. Černého mělo být z externích, ideálně z mezinárodních zdrojů. 
Je i pro podporu kvalitní, byť průměrné vědy. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s prof. Janem Černým, kandidátem 
na rektora UK. 

4. Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 21. června 2017 

Dr. Vopřada konstatoval, že zápis byl rozeslán a připomínky vznesené dr. Opatrnou byly 
zapracovány. Žádné další připomínky k zápisu vzneseny nebyly. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 21. června 
2017. 

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

Děkan dr. P. Brož informoval o setkání zaměstnanců KTF na Vyšehradě 26. září 2017, tlumočil 
pozvání od ČBK na požehnání hrobu děkana Jaroslava Polce, které se uskuteční 2. 11. od 15:30. 
Omluvil proděkana doc. Zlatohlávka kvůli jedání na RUK a proděkanku dr. Bravenou kvůli 
účasti na SZZ. Proděkan Doc. J. Brož informoval o výsledcích přijímacích zkoušek a 
konstatoval mírný pokles počtu studentů oproti loňskému roku. Připomněl nejbližší akce 
fakulty: bohoslužbu Veni Sancte 2. října a setkání 1. ročníku 3. října. Ve spolupráci se 
studentskou komorou se na příští zasedání AS připravuje dokument o aplikaci řádu evaluace 
studia. UK s největší pravděpodobností obdrží institucionální akreditaci. V prvních měsících 
následujícího kalendářního roku budou 2–3 nové studijní programy předány ke schválení AS. 
V diskuzi kol. Martínek upozornil, že změněná otevírací doba knihovny by měla být uveřejněna 
na webových stránkách v sekci Aktuality. 
Dr. Vopřada informoval o tom, že kol. Moutvicová vzhledem k pracovním povinnostem končí 
ve funkci sekretářky AS KTF UK a poděkoval jí za její službu. Přivítal její nástupkyni, Barboru 
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Sadilovou, poděkoval ji za ochotu podílet se na práci pro fakultu a popřál jí úspěch v její 
činnosti. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy 
kolegia děkana. 

6. Vyhlášení voleb do AS UK 

Dr. Vopřada informoval, že předsednictvo AS UK vyhlásilo na základě čl. 2 odst. 1 Volebního 
řádu AS UK na svém zasedání dne 22. května 2017 volby do AS UK pro období 2018–21 na 
fakultách, které jsou pro účely voleb do AS UK podle čl. 1 odst. 4 Volebního řádu zařazeny do 
III. sboru, jehož součástí je i KTF. Tyto volby se mají konat v měsíci listopadu, je třeba je 
vyhlásit do konce září. Dle čl. 2 odst. 3 Volebního řádu musí jít nejméně o dva a nejvýše o čtyři 
po sobě následující dny, kdy se na fakultě koná výuka, tak, aby každý den bylo možno hlasovat 
na každém stanoveném místě nejméně čtyři hodiny. Vzhledem ke kombinované výuce navrhl 
dny 11., 13. a 14. listopadu t.r. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vyhlásil volby do AS UK na dny 11., 13. a 14. listopadu 2017 
na dobu mezi 10:00 a 14:00. 
 
K volbám je třeba dle čl. 4 odst. 1 zřídit na KTF dílčí volební komisi, kterou je třeba zvolit tak, 
aby v každý okamžik byli ve volební místnosti přítomni 2 její členové. 
 
Hlasování:  PhDr. Magdalena Nespěšná Hamsíková, Ph.D. pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 ThLic. Lukáš Nosek, Th.D. pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 Barbora Sadilová  pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK zvolil členy dílčí volební komise PhDr. Magdalenu Nespěšnou-
Hamsíkovou, Ph.D., ThLic. Lukáše Noska, Th.D., a Barboru Sadilovou. 
 
Písemné návrhy na kandidáty je dle čl. 5 odst. 3 Volebního řádu AS UK třeba předat pověřeným 
členům dílčí volební komise nejpozději jeden týden před začátkem voleb, AS KTF může 
rozhodnout o dřívějším termínu. S přijetím kandidatury musí navržený vyslovit souhlas. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vyhlašuje, že do 27. 10. 2017 do 24 h musí být odevzdány 
návrhy na kandidáty předsedovi volební komise dr. Lukášovi Noskovi, a to buď osobně, nebo do 
schránky na vrátnici. Návrhy na kandidáty musí být podepsány jak navrženým, tak 
navrhovatelem. 
AS KTF UK vyhlašuje, že kandidáti mohou vyvěšovat své materiály o maximálním rozsahu A4 
na nástěnku vlevo před děkanátem a prostřednictvím předsedy senátu Davida Vopřada, Dr., na 
internetové stránky fakulty. Tyto materiály mohou být na nástěnce vyvěšeny pouze do začátku 
voleb. 

7. Souhlas s jmenováním členů Disciplinární komise KTF UK 

Děkan dr. Brož zaslal žádost o souhlas s jmenováním členů DK KTF v souvislosti s ukončením 
studia, resp. začátkem pedagogické činnosti dvou stávajících členů a navrhl za členy MUDr. 
Martina Moravce a Mgr. Jindřišku Čížkovou Havlicovou. Podle nového disciplinárního řádu je 
třeba jmenovat i náhradníky, děkan navrhl za akad. pracovníky doc. Dr. Ludvíka Dřímala, 
Th.D., a doc. RNDr. ThLic. Karla Sládka, Ph.D., z řad studentů Mgr. Ninu Weissovou a Zuzanu 
Matisovskou. 
 
Hlasování:  MUDr. Martin Moravec   pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
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Mgr. Jindřiška Čížková Havlicová  pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
doc. Dr. Ludvík Dřímal   pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

  doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. pro 6, proti 0, zdrželi se 1. 
  Mgr. Nina Weissová    pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
  Zuzana Matisovská     pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vyslovil souhlas s návrhem děkana KTF jmenovat členy 
disciplinární komise KTF MUDr. Martina Moravce a Mgr. Jindřišky Čížkové Havlicové a 
náhradníky doc. Dr. Ludvíka Dřímala, Th.D., doc. RNDr. ThLic. Karla Sládka, Ph.D., Mgr. 
Ninu Weissovou a Zuzanu Matisovskou. 
 

8. Výkladové pravidlo Pravidel pro přiznávání stipendií na KTF UK 

Dr. Vopřada informoval, že se na něj proděkan pro studium J. Brož obrátil s dotazem, jakým 
způsobem vykládat čl. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na KTF UK, kde vznikla pochybnost, 
zda stipendium za předchozí úsek studia přiznávat i v případě, že na sebe předchozí a stávající 
úsek studia nenavazují bezprostředně. Předseda senátu oslovil dr. Szaba, předsedu LK, který 
vypracoval stanovisko a usnesení LK, které bylo rozesláno jako podkladový materiál. LK se 
shodla, že oba úseky studia na sebe musí navazovat a navrhla text výkladového pravidla. Doc. 
Bartoň se dotázal, s kým byl text výkladového pravidla konzultován, na což dr. Vopřada 
odpověděl, že daný text je výsledkem konzultace s dr. Szabem a LK AS KTF UK. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK přijal výkladové pravidlo k Pravidlům pro přiznávání 
stipendií na KTF UK: „Není-li výslovně uvedeno jinak, pod předcházejícím úsekem studia se 
v Pravidlech pro přiznávání stipendií na KTF UK rozumí ten, který následujícímu předchází 
bezprostředně a další úsek studia na něj bezprostředně navazuje, tj. není mezi nimi prodleva.“ 

9. Opatření děkana o vymezení činností, zodpovědností a kompetencí proděkanů 

Děkan dr. P. Brož představil senátu Opatření děkana č.5/2017 Vymezení činnosti, 
zodpovědnosti a kompetencí proděkanů KTF UK Zdůraznil přiznání dvou agend (proděkana 
pro vědu a proděkana pro zahraniční vztahy) spravovaných toutéž osobou. V diskuzi se kol. 
Hladík dotázal, zda je nutné toto opatření navrhovat po sedmi letech platnosti minulého a na 
konci funkčního období děkana. Děkan odpověděl, že sám si není jistý účelností nového návrhu, 
nicméně se v této věci podřídil přání Mgr. Martínka. Kol. Hladík a Martínek opravili věcné 
chyby v textu. 
 
Hlasování: pro 6, proti 0, zdržel se 1. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK projednal návrh opatření děkana o vymezení činností, 
zodpovědností a kompetencí proděkanů. 

10. Výroční zpráva o činnosti KTF UK v roce 2016 

Děkan dr. Brož informoval o podnětech k Výroční zprávě o činnosti KTF UK v roce 2016.  
Vyjádřil předpoklad vyplývající ze statistických grafů, že za tři nebo čtyři roky se počet studentů 
KTF znovu zvedne. Ohledně výuky v ruzyňské věznici připomněl, že zapsaní mají CŽV, dále 
že první absolvent bude zmíněn ve výroční zprávě následujícího roku. Chybějící informace byly 
doplněny, text prošel korekturami. Kol. Hladík se dotázal na pasáž týkající se výuky vězňů v 
Ruzyni, proč není prezentována jako pilotní projekt. Děkan dr. Brož odpověděl, že pilotní 
projekt bývá zaváděn na tři roky, ale tento už běží devět let. 
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Hlasování: pro 5, proti 0, zdrželi se 2. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil výroční zprávu o činnosti KTF UK v roce 2016. 
 
V 15:03 odešel Mgr. Martínek. 

UKONČENÍ 

Dr. Vopřada konstatoval, že AS KTF není usnášeníschopný, poděkoval všem přítomným za 
účast a ukončil zasedání. 
 
 
 
 
 
 

David Vopřada, Dr. 
předseda AS KTF UK	

 
 
 
Za správnost: 
Barbora Sadilová, zapisovatelka 


