
 

 

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 
DNE 24. LEDNA 2018 

 
PREZENČNÍ LISTINA  
 
Přítomní členové senátu 
 
doc. Dr. Josef Bartoň, Th.D.  
Bc. Michal Hladík 
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  
Mgr. Jan Martínek 
 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 
Bc. Marcel Ramdan 
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.  
ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D.

Omluvení členové senátu
 
PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D. 
PhDr. Milan Pech, Ph.D.  

 
Bc. Kateřina Volfová  
David Vopřada, Dr.

 
Hosté
 
Bc. Mgr. Iveta Isabela Anderlová, DiS. 
Mgr. Jana Benešová – tajemnice 
PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D. 
– proděkan pro rozvoj 
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. Oulíková zahájila zasedání v 13.05, přivítala všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako 
skrutátor byl navržen a tichým souhlasem schválen kol. Martínek, do komise pro tajné 
hlasování byli navrženi a tichým souhlasem zvoleni kol. Kubík, Ryšková a Szabo. 
 
2. Schválení programu 
 
Byl předložen tento navrhovaný program: 
1. Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování 
2. Schválení programu 
3. Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 20. prosince 2017 
4. Vystoupení děkana fakulty, informace z kolegia děkana, dotazy 
5. Projednání bilanční zprávy o naplňování DSZ KTF UK 2016-2020 
6. Vyjádření k záměru děkana ukončit působení proděkanů dle čl. 7 odst. 8 d) Statutu KTF 
7. Projednání změny opatření děkana č. 9/2017 o výši doktorandských stipendií 
8. Informace z pracovních komisí 
9. Různé 
 
Hlasování: pro 8, 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 20. prosince 2017  
 
Dr. Oulíková konstatovala, že zápis byl rozeslán. Žádné připomínky k němu vzneseny nebyly.  
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 20. 12. 
2017. 
 
4. Vystoupení děkana fakulty, informace z kolegia děkana, dotazy 
 
Děkan dr. P. Brož pozdravil přítomné členy senátu a omluvil proděkana doc. J. Brože. 
Děkanský úřad je připraven k předání, všichni jsou srdečně zváni na mši svatou do chrámu 
Panny Marie před Týnem 31. ledna 2018 od 15 hodin. Na všech oborech KTF proběhla agenda 
institucionálních akreditací UK. Doc. Dřímal se rozhodl ukončit činnost na pozici vedoucího 
katedry pastorálních oborů a právních věd k 2. 2. 2018 a za nástupce si zvolil dr. Tichého. Do 
konce r. 2018 by měla být dokončena dohoda s Univerzitou v Perugii o double degree.  
Mgr. Martínek se dotázal, zda dr. Tichý souhlasil s navržením. Prof. Novotný odpověděl, že 
jmenování bylo předjednáno a navržený souhlasil. Doc. Zlatohlávek informoval za odd. pro 
zahraničí o nástupu nového pracovníka místo kol. Ďurišové, která zůstane ve své funkci ještě 
měsíc na zkrácený úvazek, aby agendu předala. Double degree s UniPG se bude týkat oborů 
Aplikovaná etika a Dějiny evropské kultury. Za odd. vědy doc. Zlatohlávek informoval, že 
14. ledna bylo uzavřeno přihlašování na doktorandskou konferenci, která proběhne 26. dubna. 
Přihlášeno je 75 zájemců, z toho 27 ze zahraničí, celkem bylo přijato 50 příspěvků. 
Za spolupráce s dr. Jarošovou byl připraven nový akreditační spis doktorského studia dějin 
křesťanského umění, který bude v březnu předložen AS KTF UK. Dr. Bravená informovala za 
agendu PR, že běží nová propagace přijímacího řízení. 17. ledna se uskutečnil den otevřených 
dveří KTF, kterého se zúčastnilo 14 uchazečů. Jsou rozesílány propagační plakátky 
k přijímacímu řízení, Katolický týdeník otiskne článek o novém děkanovi KTF. Bylo 
zveřejněno video Crashtest 7 a KTF bude uvedena v časopisu Týden. V Letňanech proběhne 
23.–25. 1. Gaudeamus a 1. 2. v Dejvicích Veletrh veřejných pražských vysokých škol. 21. 4. se 
chystá Den celoživotního vzdělávání a festival absolventů. V únoru se budou odevzdávat 
průběžné a závěrečné zprávy projektů. Pedagogům se dostala informace o zadávání dat do 
OBD.. Agenda je připravena na předání. Mgr. Martínek se dotázal, zda jsou k dispozici 
propagační letáčky a zda se ve věci propagace studia komunikovalo s Alumni. Letáky jsou 
k dispozici u dr. Opatrné, případně budou dotištěny. Alumni je komplexnější agendou, 
s žádostí o propagaci by musela přijít i nějaká nabídka ze strany KTF. Prof. Novotný 
informoval, že nové Doxy byly odeslány, do každé byl vložen plakátek a průvodní dopis 
s žádostí o pomoc při získávání uchazečů. Dr. Szabo se dotázal, zda článek v Katolickém 
týdeníku je dostatečnou propagací a zda by v něm nemohly být zmíněny informace 
o  přijímacím řízení. Dr. Bravená odpověděla, že samostatný inzerát by se cenově pohyboval 
v rozmezí 5–15 tis. Kč. Prof. Novotný poděkoval za podnět a přislíbil rozmluvu 
s šéfredaktorkou. Mgr. Benešová informovala o nově vybavených učebnách P3 a P8. Ve třech 
učebnách jsou již připraveny stupínky. Byl napsán projekt na další dovybavení KTF. 
Mgr. Martínek byl informován studenty aplikované etiky, že budova KTF vystupovala v klipu 
společnosti zabývající se lichvou. Kol. Martínek se dotázal, zda by bylo možné komunikovat 
s AP, aby své budovy v tomto ohledu hlídalo. Děkan dr. P. Brož poděkoval za podnět a navrhl 
napsat o tomto případu na AP. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy 



 

 

kolegia děkana. 
 
5. Projednání bilanční zprávy o naplňování DSZ KTF UK 2016-2020 
 
Dr. Bravená představila bilanční zprávu, která byla členům senátu rozeslána. Žádné 
připomínky k ní vzneseny nebyly, doc. Ryšková přislíbila korektury. Bilanční zpráva obsahuje 
vzdělávací činnost, informace z ní mohou být použity i do dílčí zprávy. Z celkových 19 cílů 
byla vytyčena řada úkolů, které se zdařilo naplnit, popřípadě k nim naznačit strategii dalšího 
rozvoje. Doc. Ryšková poděkovala za přípravu dokumentu. Dr. Oulíková doplnila do bodu 
Internacionalizace, že KTF je od loňského roku členem mezinárodního vědeckého týmu 
barokní nástěnné malby. Mgr. Martínek poděkoval za dokument a dotázal se k bodu 
Zastoupení v církevních grémiích, zda se na těchto zasedáních došlo k nějakému výsledku a 
zda byla nějaká zpětná vazba ze strany řeholních institutů. Děkan dr. P. Brož zdůraznil 
důležitost samotné existence této struktury a informoval, že reakce řádů byla pozitivní. 
Kol. Ramdan vyjádřil dík a navrhl, aby zpráva byla součástí nebo přílohou výroční zprávy. 
Děkan dr. P. Brož vyjádřil obavu, aby se informace nedublovaly. Dr. Bravená konstatovala, že 
výroční zpráva má jiné řazení témat a zahrnuje v sobě všechny aktivity v širším kontextu, 
bilanční zpráva jen určité oblasti. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko k bilanční zprávě o naplňování 
dlouhodobě-strategického záměru KTF UK pro roky 2016-2020 za rok 2017. 
 
6. Vyjádření k záměru děkana ukončit působení proděkanů dle čl. 7 odst. 8 d) Statutu 
KTF  
 
Děkan dr. P. Brož vyjádřil dík proděkanům za jejich práci a konstatoval, že příprava 
na ukončení jejich činnosti probíhala od května, přes léto byl dán proděkanům čas 
na rozmyšlenou a do prosince měli vyjádřit své stanovisko. Všichni tři s ukončením své 
proděkanské činnosti ke 31. lednu 2018 souhlasili. Prof. Novotný poděkoval celému kolegiu 
děkana a informoval o současné situaci. Kolektiv nových proděkanů ještě není finální, 
prof. Novotný má v úmyslu jmenovat je až po projednání návrhu kandidátů senátem. Počítal 
s třítýdenním překlenovacím obdobím, které ovšem kvůli odvolání proděkanů nebude. Od 1. 2. 
tedy bude všechny agendy řídit sám za spolupráce s bývalými proděkany a s administrativním 
personálem jednotlivých oddělení až do 21. 2., kdy proběhne následující řádné zasedání AS 
KTF UK. Dr. Szabo vyjádřil lítost nad nastalou situací a konstatoval, že pro celou KTF by bylo 
vhodnější, kdyby překlenovací období bylo, a navrhl senátu zvážit, zda nesvolat mimořádné 
zasedání. Prof. Novotný konstatoval, že z důvodu dovolených není mimořádné zasedání 
možné. Po předání děkanského úřadu projedná se současnými proděkany alternativní řešení. 
Doc. Zlatohlávek vyjádřil přesvědčení, že předání proběhne dobře, a vyjádřil svou ochotu být k 
dispozici. Dr. Bravená vyjádřila stejné stanovisko. Mgr. Benešová konstatovala, že administra-
tiva je schopná pracovat i bez proděkanů. 
 
Tajné hlasování: doc. Jaroslav Brož, Th.D. S.S.L.    pro 4, proti 1, zdrželi se 3.
  doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.  pro 3, proti 2, zdrželi se 3.
  PhDr. ThDr. Mgr. Noemi Bravená, Th.D., Ph.D. pro 3, proti 2, zdrželi se 3. 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí návrh děkana odvolat proděkany 
doc. Jaroslava Brože, Th.D., S.S.L., doc. PhDr. Martina Zlatohlávka, Ph.D., a PhDr. ThDr. 
Mgr. Noemi Bravenou, Th.D., Ph.D. 



 

 

 
7. Projednání změny opatření děkana č. 9/2017 o výši doktorandských stipendií 
 
Doc. Zlatohlávek informoval, že rektorát UK navýšil částku určenou na doktorandská 
stipendia. Pro rok 2018 se zvyšuje základ doktorandských stipendií ze 7 000 Kč na 9 000 Kč, 
dále bude rozlišena částka pro 1., 2. a 3. ročník a částka za každý splněný bod studijního plánu 
se z 50 Kč navýší na 150 Kč. Doktorand 3. ročníku díky těmto změnám bude moci dosáhnout 
finančního ohodnocení odpovídajícího platu akademického pracovníka, tento problém dosud 
nebyl řešen. Prof. Novotný informoval, že doc. Zlatohlávek vydal pokyn, aby každý doktorand 
ohodnocený B (tzn. povinnosti plní s výhradami) bude povinen odevzdávat zprávu o své 
činnosti 2× do roka. Oborová rada rozhodla, že všichni doktorandi s hodnocením B musí 
nesložené zkoušky splnit v zimním semestru. Prof. Novotný konstatoval, že na celé UK bylo 
pouze 1 % doktorandů ohodnoceno C. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK projednal změnu opatření děkana č. 9/2017 o výši 
doktorandských stipendií. 
 
8. Informace z pracovních komisí 
 
Dr. Szabo podal informace z legislativní komise. Všichni její členové přijali své zvolení 
do komise a předsedou potvrdili dr. Szaba. Doc. Ryšková podala za proděkana doc. J. Brože 
informace z evaluační komise. Byl vypracován návrh na nové hodnocení výuky, od letního 
semestru bude převzat systém hodnocení FF UK. Hodnocení je zjednodušeno, aby se studenti 
na anketě podíleli v hojnějším počtu. Způsob využití výsledků ankety se stále řeší. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí. 
 
9. Různé  
 
Děkan dr. P. Brož poděkoval senátu za spolupráci a rozloučil se. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace v bodu Různé. 
 
UKONČENÍ 
 
Dr. Oulíková ukončila zasedání v 14.45 a poděkovala všem přítomným za účast.  
 
 
 

 
 

David Vopřada, Dr. 
předseda AS KTF UK 

 
 
 
Za správnost: Barbora Sadilová, zapisovatelka 


