
ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 
DNE 14. BŘEZNA 2018 

 
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. 
Bc. Marcel Ramdan 
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.  

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

David Vopřada, Dr. 

Omluvení členové senátu 
PhDr. Milan Pech, Ph.D.  Bc. Kateřina Volfová

Hosté 
Mgr. Iveta Isabela Anderlová, DiS. 
doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D.,  

Ph.D. – proděkan pro vědu 
Mgr. Eva Loubová 
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 

doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, 
Ph.D. – proděkan pro rozvoj 
ThLic. Petr Štica, Th.D. – proděkan 
pro zahraničí 
Bc. Barbora Uchytilová 

ZÁPIS 

1. Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování 
Dr. Vopřada ve 13.05 zahájil zasedání, přivítal přítomné členy senátu a hosty. Jako skrutátor byl 
navržen a tichým souhlasem schválen kol. Hladík, do komise pro tajné hlasování byli navrženi 
a tichým souhlasem zvoleni kol. Martínek, Ramdan 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 21. února 2018 
4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 
5. Volba místopředsedy AS KTF UK 
6. Volba členů studijní komise AS KTF UK 
7. Stanovení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2018/19 (2. kolo) 
8. Vyjádření k návrhům studijních programů 
9. Projednání opatření děkana, knihovní rada 
10. Informace z pracovních komisí 
11. 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 21. února 2018 
Dr. Vopřada konstatoval, že k rozeslanému zápisu zaslala drobné připomínky dr. Opatrná. Další 
připomínky nebyly vzneseny.  



Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 21. února 
2018. 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 
Děkan prof. Novotný pozdravil přítomné členy senátu a informoval o změně v harmonogramu 
akademického roku: závěrečné Te Deum se bude konat 1. 6. od 15 hod na Strahově, po mši svaté 
bude možnost využít zahradu. Dominik kardinál Duka přijal pozvání. 2. 10. proběhne imatriku-
lace od 9 hod a po ní Veni Sancte v Chrámu Matky Boží před Týnem za účasti kard. Duky. Doc. 
Bartoň připomněl, že státní svátky 1. a 8. 5. připadají na úterý a je tedy třeba dořešit, zda bude 
pondělní výuka zrušena. Řešitelům PROGRESu bude zaslána výzva k podávání dílčích vědec-
kých projektů, na který KTF dostala 6,6 mil., rozpočtených dle pravidel schválených AS KTF 
v r. 2017. Běží čerpání projektu IP (Institucionální plán), SVV (Specifický vysokoškolský vý-
zkum) a dalších. Děkan zjistil disproporci mezi vybavením kabinetů ÚDKU a teologické větve 
v neprospěch Ústavu; s vedoucími kateder se bude řešit vybavení a vzhled kabinetů. V létě 
v rámci tzv. „nábytečku“ proběhne snaha vylepšit stav kabinetů. V knihovně běží výběr zaměst-
nance místo dr. Suré. Dnes proběhne KD, 21. 3. rozšířené KD a 19. 4. první zasedání VR KTF.  
Doc. Kubín informoval, že doktorandi KTF získali ze 17 podaných žádostí na GAUK celkem 3 
(o 2 více než loni).  
Prof. Novotný prezentoval vývoj počtu studentů, přihlášek a přijetí, věkovou strukturu profesorů 
a docentů KTF a porovnání s dalšími fakultami; zdůraznil nutnost zvýšit počet přihlášek a poměr 
mezi zapsanými a přijatými. Věková hranice 65 let u habilitovaných pracovníků má vliv na délku 
akreditace oborů, je třeba zvýšit počet mladých habilitovaných pracovníků. V následné diskuzi 
dr. Nespěšná-Hamsíková konstatovala, že vzhledem ke klesající kvalitě studentů jde u přijíma-
cích zkoušek spíše o přilákání nadaných uchazečů a navrhla prezentovat KTF pomocí výsledků, 
jichž dosáhli absolventi. Doc. Ryšková konstatovala, že dokud zůstane financování dle počtu 
studentů, musí KTF usilovat o nové uchazeče. Děkan prof. Novotný navrhl pořádat pro přihlá-
šené uchazeče např. atraktivní přednášku či jiný program, který by je zaujal a přiměl se k přijí-
macímu řízení alespoň dostavit. Dr. Szabo vyjádřil názor, že absolventy SŠ nezaujme přednáška 
ani doprovodný program, chtějí mít přijímací zkoušku rychle za sebou. Společně s prof. Novot-
ným označil počet seminaristů za důležitý. Doc. Ryšková vyjádřila názor, že KTF musí být po-
zitivně výrazná v osobnostech. Dr. Vopřada navrhl pracovat s církevním prostředím a upozornil 
na potenciál ve farnostech (zvláště pro kombinované studium), které je třeba včas oslovit. Dále 
navrhl projednat s biskupy úbytek seminaristů v ročnících s tím, že výrazní studenti odcházejí 
na studia do Říma. Mgr. Martínek vyjádřil názor, že KTF by měla přijít za uchazeči s příběhy 
absolventů, kteří něčeho dosáhli. Dr. Opatrná informovala, že využít potenciálu success stories 
je v plánu; problémem je, že absolventi a významní badatelé většinou nejsou na KTF hrdí a 
neprezentují se jako její absolventi. Dr. Szabo zdůraznil nutnost vyjít do terénu a konstatoval, že 
před rokem byl návrh vyslat 3–4člennou komisi na SŠ, aby představila KTF; dr. Opatrná reago-
vala, že podle konzultací s kolegy SŠ považují podobnou návštěvu, nejedná-li se o přednášku, 
za ztrátu času. Mgr. Martínek navrhl využít kontaktů z katechetické praxe. Bc. Ramdan se dotá-
zal, zda by nebylo možné vytvořit tabulku s místem původu studentů – studenti přicházejí zřejmě 
hlavně z Prahy, a KTF možná nemá pro uchazeče odjinud vhodné podmínky. Je třeba, aby stu-
denti působili na školách, odkud přišli. Navrhl, aby na nadcházející doktorandské konferenci 
byla i možnost účasti studentů SŠ a doprovodný program pro ně.  
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy kolegia 
děkana. 



5. Volba místopředsedy AS KTF UK 
Dr. Vopřada nominoval dr. Nespěšnou-Hamsíkovou, která s nominací souhalsí. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0, neplatný 1 
Schválené usnesení: AS KTF UK zvolil místopředsedkyní AS KTF UK PhDr. Magdalenu Ne-
spěšnou-Hamsíkovou, Ph.D. 

6. Volba členů studijní komise AS KTF UK 
Dr. Vopřada konstatoval, že vypršel mandát studijní komise, a otevřel diskuzi. Bc. Ramdan kon-
statoval, že v minulosti nebyla studijní komise příliš využívána a navrhl, aby se podkladové ma-
teriály zasílaly nejen senátu, ale i studijní komisi, která by mohla přicházet se svými podněty. 
Dr. Szabo podotkl, že studijní komise se má zabývat tím, čím ji pověří senát. Bc. Ramdan se 
dotázal, zda se studijní komise vyjádřila například k aktuálně řešené akreditaci. Dr. Szabo kon-
statoval, že podnět dává senátor. Dr. Vopřada uvedl, že pracovní komise ustanovuje senát a senát 
také komise pověřuje jednotlivými úkoly či dotazuje se jeho stanovisko; pracovní komise tak 
není grémium k diskusi nad podkladovými materiály. Bc. Ramdan a Mgr. Martínek navrhli od-
ložit volbu na následující zasedání. Dr. Szabo se dotázal na důvod odložení, když jsou známi 
kandidáti, neboť studijní komise je povinná. Bc. Ramdan vyjádřil názor, že by před volbou měla 
proběhnout větší diskuze o studijní komisi. Dr. Szabo konstatoval, že vše je ve vnitřních předpi-
sech a dr. Vopřada upozornil na jednací řád studijní komise. Doc. Ryšková konstatovala, že je 
třeba, aby bylo členům studijní komise jasněji představeno, čím se mají zabývat. Mgr. Martínek 
konstatoval, že je potřeba lépe seznámit kandidáty s povinnostmi studijní komise.  
 
Hlasování: pro 6, proti 2, zdržel se 1. 
Schválená usnesení: AS KTF UK odložil volbu členů studijní komise na příští zasedání. 

7. Stanovení podmínek přijímacího řízení pro akademický rok 2018/19 (2. kolo) 
Proděkanka pro studium dr. Oulíková konstatovala, že materiály byly rozeslány. Děkan prof. 
Novotný doplnil, že podmínky přijímacího řízení pro 1. a 2. kolo jsou shodné s výjimkou 
termínů. Pro Katolickou teologii a Teologické nauky je v podmínkách pro 2. kolo písemné 
svědectví o praxi náboženského života, zatímco v podmínkách pro 1. kolo, které byly 
schvalovány rektorátem, je uvedeno osvědčení o osobní integritě, což neodpovídá platnému 
statutu fakulty, bude to řešeno poznámkou pod čarou. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 
2018/19 (2. kolo). 

8. Vyjádření k návrhům studijních programů 
Děkan prof. Novotný informoval, že v souvislosti s novelou zákona o VŠvznikla povinnost ak-
reditovat obory; jejich platnost končí srpnem 2019. Proběhla dílčí revize studijních plánů a per-
sonálního zabezpečení. Změny, které se týkají garantů, jsou hlavně otázkou věkové struktury. 
Senát se má vyjádřit, zda tyto obory vůbec mají být na KTF uskutečňovány. Dr. Szabo vyjádřil 
názor, že vyjádření by mělo být souhlasem nejen se studijním programem, ale i s obsahem spisu.  
Doc. Ryšková přednesla věcné připomínky ke konkrétním programům, týkající se množství 
předmětů, přílišného zaměření na antiku a středověk, malého výběru volitelných předmětů, ma-
lého počtu kreditů za přípravu závěrečné práce (DEK), absence problematiky médií a nízké ho-
dinové dotace pro bioetiku (AE). Prof. Novotný požádal doc. Ryškovou o sepsání připomínek, 
aby je následně prodiskutoval s garanty. Doc. Sládek reagoval, že po administrativním 



hodnocení na rektorátu došlo k malým změnám v kreditech v AE. Absenci médií vysvětlil tím, 
že není garant předmětu; ten ale může být zařazen později.  
Bc. Ramdan se dotázal, jaký je plán pro studenty DEK, kteří začínali bez povinné latiny, a upo-
zornil na nesrovnalost, že latina je pro studenty DKÚ zakončena zápočtem a pro ostatní zkouš-
kou. Doc. Kubín konstatoval, že přechod na povinnou latinu bude třeba řešit. Mgr. Martínek 
vyjádřil spokojenost s návrhem AE, ocenil nové předměty a požádal, aby předmět zabývající se 
médii byl nabídnut až po nalezení kvalitního vyučujícího. Dr. Kubík vyjádřil svůj nesouhlas 
s názorem, že program DEK je přetížen. Mgr. Martínek konstatoval, že kreditová dotace na di-
plomovou práci by měla být větší. Doc. Kubín poděkoval za podněty, ohodnotil počet zkoušek 
jako standardní a souhlasil, že 2 kredity za bakalářskou práci je málo. Dr. Szabo navrhl stanovit 
termín, do kterého mohou senátoři poslat písemné podněty k návrhům. Děkan prof. Novotný 
požádal o zaslání do konce týdne. 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 2. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko k návrhům studijních programů 
Dějiny evropské kultury (Bc. a NMgr.), Aplikovaná etika (NMgr.), Církevní a obecné dějiny 
(Ph.D.) a Dějiny křesťanského umění (Ph.D.). 

9. Projednání opatření děkana, knihovní rada 
Děkan prof. Novotný informoval o návrzích těchto pěti opatření děkana: Organizační řád děka-
nátu, Působnost proděkanů, Působnost tajemníka, Provozní řád knihovny a Působnost vedoucích 
kateder. Opatření odrážejí snahu zpřehlednit a nově definovat agendy, uplatnit prvek zastupitel-
nosti, protože na každý segment činnosti děkanátu je pouze jedna fyzická osoba, v jejíž nepří-
tomnosti dosud nebylo jasné, kdo má danou funkci dočasně zastat. Personální vedení pracovníků 
děkanátu je namísto tajemníkovi svěřeno proděkanům, tajemníkovi pouze v úsecích činnosti jím 
řízených. Opatřením Provozní řád knihovny byl vyřešen fakt, že stávající výpůjční řád knihovny 
nebyl ve shodě s knihovním řádem UK, a byly nadefinovány role vedoucího katedry a působnost 
vedoucího knihovny. Podle platného statutu není knihovna součástí děkanátu, ale samostatným 
pracovištěm. Do jednoho dokumentu byla spojena i působnost knihovní rady, jejíž role i kvantita 
je posílena. Dosud se skládala ze 2 senátorů a z vedoucího knihovny, nové složení knihovní rady 
vyžaduje jmenování. Za účelem stejného funkčního období všech členů knihovní rady požádal 
děkan prof. Novotný o nominování členů. Dr. Szabo navrhl, zda v opatření o působnosti vedou-
cích kateder nepojednat o zastoupení vedoucího katedry v případě jeho nepřítomnosti. Děkan 
prof. Novotný poděkoval za podnět a informoval, že organizační řád děkanátu byl projednán 
s odbory.  
Dr. Vopřada konstatoval, že v současnosti jsou členy knihovní rady nominovanými za AS KTF 
dr. Nespěšná-Hamsíková a Bc. Konečný; oba souhlasí s nominací do obměněné knihovní rady. 
Prof. Novotný představil svůj návrh členů: proděkan pro vědu doc. Kubín ex offo, zastupující 
historii a dějiny evropské kultury, dr. Nespěšná-Hamsíková, zastupující dějiny umění, dr. Štica, 
zastupující teologii a segment zahraničí, a jeden student. Doc. Ryšková navrhla doc. J. Brože.  
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválená usnesení:  
AS KTF UK projednal následující návrhy opatření děkana: 1/2018 Organizační řád děkanátu; 
2/2018 Působnost proděkanů; 3/2018 Působnost tajemníka; 4/2018 Provozní řád knihovny; 
5/2018 Působnost vedoucích kateder. 
AS KTF UK navrhl členy knihovní rady KTF UK Bc. Tomáše Konečného, dr. Magdalenu Ne-
spěšnou-Hamsíkovou, doc. Jaroslava Brože. 



10. Informace z pracovních komisí 

Dr. Szabo informoval o práci legislativní komise na opatřeních děkana. 

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

11. Různé  
Dr. Štica informoval za zahraniční agendu o termínech Fondu mobility: 20. 3. fakultní termín a 
29.3. rektorátní termín. Do konce března je možno na rektorát po konzultaci se zahraničním 
oddělením podávat žádosti v rámci podpory internacionalizace na UK, je možnost financovat 
mj. organizaci letních škol. Dr. Vopřada se dotázal na stávku studentů za ochranu ústavních 
hodnot. Mgr. Martínek informoval, že studentská komora k tomu oficiální stanovisko nemá. Stu-
dentský spolek Copertino vedl na toto téma diskuzi, část studentů se chce ke stávce symbolicky 
připojit. Děkan prof. Novotný informoval za ekonomické oddělení o přípravě výroční zprávy o 
hospodaření; číselné údaje budou k dispozici až po Velikonocích, ale na příštím zasedání AS 
KTF je již třeba zprávu schválit. Navrhl tedy neformální setkání zástupců senátu k prediskuzi 
nad tabulkou, čímž by bylo připraveno jednání na konci dubna. Děkan prof. Novotný stanoví 
datum tohoto setkání. 
 
Schválená usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé. 
 
UKONČENÍ 
 
Dr. Vopřada ukončil zasedání v 15:05 a poděkoval všem přítomným za účast.  
 
 
 
 

 
David Vopřada, Dr. 

předseda AS KTF UK 
 
Za správnost: Barbora Sadilová, zapisovatelka 


