
 

 

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 28. LISTOPADU 2018 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

Bc. Michal Hladík 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

Mgr. Jan Martínek 

Bc. Marcel Ramdan  

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 

ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D. 

Bc. Kateřina Volfová

Omluvení členové senátu 

doc. Dr. Josef Bartoň, Th.D. 

ThLic. David Bouma, Th.D. 

PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.  

PhDr. Milan Pech, Ph.D. 

David Vopřada, Dr.

Hosté 

Bc. Mgr. Iveta Isabela Anderlová, DiS. 

MUDr. Lukáš Jan Fošum, OP. 

Matěj Jirsa 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. – děkan  

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. – proděkanka 

pro rozvoj a vnější vztahy  

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. – proděkanka pro 

studium 

Barbora Sadilová – zapisovatelka 

Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D. – tajemnice 

Mgr. Karolína Štauberová 

Bc. Barbora Uchytilová 

ZÁPIS 

1. Zahájení, určení skrutátorů 

Mgr. Martínek zahájil zasedání ve 13.05, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako 

skrutátor byl navržen a tichým souhlasem schválen kol. Ramdan. 

2. Schválení programu 

Byl předložen tento navrhovaný program: 

1. Zahájení a určení skrutátora 

2. Schválení programu 

3. Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 31. října 2018 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

5. Schválení podmínek pro přijetí do doktorského studia v akad. roce 2019/2020 

6. Informace z pracovních komisí 

7. Různé 

Hlasování: pro 7, 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 31. října 2018 

Mgr. Martínek konstatoval, že zápis byl rozeslán. Žádné připomínky k němu vzneseny nebyly. 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
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Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 31. 10.  

2018. 

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

Děkan prof. Novotný pozdravil všechny přítomné. Informoval o stipendiích za vynikající 

prospěch za uplynulý akad. rok, která byla dnes podepsána. Dnes RVH rozhodne o akreditačním 

spisu PhD. studia DKU. Proběhlo jednání s vedením vazební věznice Praha-Ruzyně; 

výsledkem rozpravy je úmluva, že KTF bude pokračovat ve výuce. Současní ruzyňští studenti 

dostudují, KTF i vedení věznice na ně bude vyvíjet tlak, aby studium dokončili. Věznice bude 

vycházet vstříc při zajištění literatury a přístupu k počítači, aby mohli napsat své kvalifikační 

práce. KTF daruje vyřazené duplikáty knih. Příští rok nebude pro vězně vypsáno přijímací 

řízení do Bc. programu Teologické nauky, ale bude vytvořen stejně strukturovaný kurz CŽV. 

Ti, kteří tímto kurzem bez kázeňských přestupků úspěšně projdou, budou moci ještě ve věznici 

nastoupit do bakalářského programu Teologické nauky a 60% kreditů jim bude uznáno 

z absolvovaného kurzu. KTF pro studenty vyjednala lepší přístup do moodle a cuni.cz. Věznice 

připraví pro pedagogy KTF poučení o chování ve věznici. Záležitost je svěřena dr. Mohelníkovi. 

Byly zveřejněny výsledky hodnocení projektů GAČR, KTF nezískala ze 4 podaných ani jeden. 

Dr. Opatrná informovala o podaných teologických a uměnovědných projektech napříč ČR. 

V březnu bude vyhlášena další soutěž, záměrem KTF je podpořit grantové týmy dříve než 

tentokrát. 30. listopadu se uzavírá možnost nominací do hodnotících panelů, zatím má KTF 2 

návrhy (doc. Sládek a doc. Šmíd).  

Proběhly doktorandské oborové rady, byla podepsána doktorandská stipendia. Hodnota bodu 

klesla na 75 Kč, vzhledem k počtu doktorandů a bodů. Zůstává možnost děkana přiznávat 

nejlepším doktorandům jednorázové stipendium. 7. 12. proběhne mezinárodní konference o 

knize proroka Izaiáše, při níž budou prezentovány dva nové komentované překlady této knihy. 

Mj. se jí zúčastní prof. Peter Dubovský SJ, děkan Papežského biblického institutu v Římě. 

Knihy budou nabídnuty s konferenční slevou. Všichni jsou srdečně zváni. 

Dr. Štica jednal v Erfurtu o spolupráci, dr. Mohelník, dr. Štica a dr. Vopřada jednají o spolupráci 

KTF s Collège des Bernardins a s Institut catholique v Paříži. 

Vyšlo nové opatření děkana o provedení inventarizace v r. 2018. Probíhá práce na projektu 

dočerpání částky z Nábytečku, většina pravděpodobně bude investována do knihovny, kde je 

plánováno zřízení nové studovny. Probíhá audit počítačové sítě a jednání ohledně automatů.  

Knihovna dokončila aktualizovaný seznam odebíraných periodik. V prosinci proběhne v Říme 

jednání ohledně uznávání předmětů studentům vysílaných do Říma. Jménem KTF děkan 

pozdravil nového nuncia se záměrem otevřít otázku kanonicko-právního postavení KTF, kvůli 

čemuž proběhne i setkání s děkany CMTF UP a TF JCU. KTF dostala darem 150 tis. Kč od 

Arcibiskupství pražského a 100 tis. Kč od jednotlivce. 

Dr. Opatrná informovala o účasti KTF na Informačním dnu UK. Na webu byla rozšířena 

záložka Předpisy o aktuality. Proběhly volby do AS. Tajemnice dr. Šolcová oznámila zprávu z 

ekonomického oddělení, že projekty lze čerpat do 30. 11. 

Doc. Ryšková vyjádřila názor, že problémem GAČRu je finanční náročnost, velké a drahé 

projekty nemají šanci uspět. Dalším problémem je opravdu realizovat slíbené zahraniční 

publikace. Dr. Szabo vznesl dotaz ohledně formy evidence pracovní doby pedagogických 

pracovníků. Děkan prof. Novotný odpověděl, že UK bude upgradovat svůj účetní systém a 

v lednu 2019 vznikne aplikace, ve které by jednotliví zaměstnanci evidenci vyplňovali.   

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy 

kolegia děkana. 
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5. Schválení podmínek pro přijetí k doktorskému studiu v akad. roce 2019/2020 

Děkan prof. Novotný informoval o změnách, ke kterým v podmínkách pro přijetí došlo. V 

obecných podmínkách je nyní doporučeno, aby uchazeč předem konzultoval svůj projekt se 

školitelem. KTF prošla reakreditací, takže Církevní a obecné dějiny budou čtyřleté v obou 

formách studia, což je předjímáno i u DKU. Byla upravena formulace o osvědčení o osobní 

integritě.  Podmínky byly předjednány s rektorátem. Doc. Ryšková a dr. Szabo vznesli námitku 

proti uvedené literatuře, která je zastaralá. Dr. Szabo dále upozornil na nesprávné používání 

pojmu specializace a opravil vyšší řádový představený na řeholní. Připomínky budou 

zapracovány. 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil podmínky pro přijetí k doktorskému studiu v akade-

mickém roce 2019/2020.  

6. Informace z pracovních komisí 

Dr. Szabo informoval o vzniku 2 překladů (dr. Szaba a doc. Němce) konstituce Veritatis 

gaudium, nejpozději v únoru 2019 by měla být v českém překladu vydána. Děkan znovu 

požádal studijní komisi o zápis z jejího zasedání a o záznam výsledků kontroly anotací.  

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí. 

7. Různé 

Bc. Volfová informovala, že spolek Copertino pořádá 5. 12. od 17:15 Mikulášskou besídku, na 

kterou jsou všichni srdečně zváni. Její součástí je sbírka domácího vybavení, knížek, oblečení 

atp. pro domov seniorů – v místnosti akademické obce je krabice na darované předměty. Předání 

proběhne 10. 12. spolu s divadelním představením doc. Sládka. Dr. Szabo jménem všech 

senátorů pedagogů poděkoval studentské komoře AS. Děkan poděkoval celému současnému 

složení AS i budoucím senátorům.  

 

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

UKONČENÍ 

Mgr. Martínek ukončil zasedání v 14:05 a poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

 

 

 

David Vopřada, Dr. 

předseda AS KTF UK 

 

 

 

Za správnost: 

Barbora Sadilová, zapisovatelka 


