
 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 
DNE 21. ÚNORA 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. 
PhDr. Milan Pech, Ph.D.  
Bc. Marcel Ramdan 
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D.  

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

Bc. Kateřina Volfová 
David Vopřada, Dr. 

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

Hosté 
Mgr. Iveta Isabela Anderlová, DiS. 
Ing. Tereza Fatková 
doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. 
Benedikt T. Mohelník OP, Th.D. 
Bc. Klára Nechvílová 

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

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. 
Bc. Tereza Panošková 
Barbora Sadilová – zapisovatelka 

doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, 
Ph.D. 

Mgr. Miroslav Šmied, Ph.D. 
ThLic. Petr Štica, Th.D. 
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. Kubík, Martínek a Volfová. 

2. Schválení programu 
Mgr. Martínek navrhl zařadit před bod 9 navrženého programu vyhlášení doplňovacích voleb 
do AS KTF UK. Byl schválen doplněný 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 24. ledna 2018 
4. Vystoupení děkana fakulty 
5. Souhlas se záměrem děkana odvolat a jmenovat členy vědecké rady 
6. Vyjádření k záměru děkana odvolat a jmenovat vedoucí kateder 
7. Vyjádření k záměru děkana jmenovat proděkany 
8. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS KTF UK 
9. Informace z pracovních komisí 
10. Různé 
Hlasování: pro 11, 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 24. ledna 2018 
Dr. Vopřada konstatoval, že k rozeslanému zápisu nebyly vzneseny připomínky.  
Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 1. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 24. ledna 
2018. 



4. Vystoupení děkana fakulty 
Děkan fakulty, prof. Novotný, zopakoval sedm bodů své vize směřování KTF, které hodlá na-
plňovat v součinnosti s AS KTF UK. Informoval o smrti doc. Meda, jehož pohřeb proběhne 28. 
února od 14:30 v bazilice sv. Markéty v Břevnově. Vyslovil gratulace prof. Hrdinovi, dr. 
Šprunkovi a doc. J. Brožovi, kteří v měsíci únoru slaví narozeniny. Dr. P. Brož odcestoval 19. 
února v rámci půlročního tvůrčího volna do Říma, 7. března bude přítomen v Praze při inaugu-
raci nového funkčního období rektora UK, prof. Tomáše Zimy, na níž předchozí děkani obdrží 
pamětní medaili. Na ÚDKU byli na základě výběrového řízení přijati prof. Vít Vlnas, doc. Mi-
chaela Ottová a dr. Marie Opatrná. Z vlastního podnětu ukončila svůj pracovní poměr na KTF 
dr. Noemi Bravená. Děkan 19. února odvolal z funkce tajemnice Mgr. Janu Benešovou; bylo 
vypsáno výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka fakulty, pro přechodné období je touto 
funkcí pověřena ing. Procházková. Děkan prof. Novotný informoval senát o svých jednáních 
s arcibiskupem Dominikem Dukou, s biskupem Václavem Malým, s nově jmenovaným bisku-
pem Zdenkem Wasserbauerem, s ekonomem arcidiecéze Romanem Češkou a s vedoucím od-
boru správy majetku Karlem Štíchou, a o jednání dr. Mohelníka s Konferencí vyšších předsta-
vených mužských řeholí, která měla za cíl informovat především o personálních a finančních 
potřebách KTF. Proběhnou jednání s dalšími biskupy, s KVPŽŘ, s ČBK a s Komisí pro kato-
lickou výchovu ČBK, jíž je děkan prof. Novotný ex offo členem a současně i sekretářem vyso-
koškolské sekce. V lednu se uskutečnila návštěva prof. Hanse Zollnera SJ z Papežské gregori-
ánské univerzity, vedoucího Centra pro ochranu dětí, jež se věnuje prevenci a terapii sexuální-
ho zneužívání dětí; proběhlo krátké jednání o možnostech budoucí spolupráce. V souvislosti s 
podáváním přihlášek ke studiu je snaha o zviditelnění KTF, a to včetně pastýřského listu praž-
ského arcibiskupa. 
Vyšel sborník příspěvků z mezinárodní doktorandské konference „Obsah–Forma“. Proběhly 
SZZ a obhajoby disertačních prací. Cenu Josefa Hlávky obdrží Mgr. Romana Meluzínová za 
práci „Krásný sloh a Jižní Tyroly“. UK zvažuje novelu stipendijního řádu, v němž by navýšila 
spodní hranici stipendia prezenčních doktorandů ze 7 na 10,5 tis. Kč, a to bez rozlišení ročníku. 
Do dubna musí být připraveny akreditační spisy oborů, jejichž akreditace končí v srpnu 2019 
(Bc. a NMgr. Dějiny evropské kultury, NMgr. Aplikovaná etika a doktorské programy Dějiny 
křesťanského umění a Církevní a obecné dějiny). Pracovníci KTF jsou zapojeni do dvou pro-
jektů UNCE, jejichž primárním nositelem je ETF: Univerzitní centrum pro studium antické a 
středověké myšlenkové tradice (dr. Vopřada) a Teologická antropologie v ekumenické perspek-
tivě (doc. Ovečka, doc. Ryšková, dr. Kočí, dr. Ambrus, dr. Červenková, dr. Štěch, dr. Brož a tři 
doktorandi). 
KTF bylo přiděleno 6,6 mil. Kč na PROGRES; pracuje se na rozpisu této sumy dle parametrů 
schválených senátem; bude vypsáno vnitrofakultní výběrové řízení na tzv. dílčí vědecké pro-
jekty. Část těchto prostředků je už předem podvázána závazky, které KTF přijala, zejména ko-
financováním projektu PRIMUS. Doc. Ryšková konstatovala, že PRIMUS je velmi prestižní 
projekt a je pro KTF přínosem a investicí do budoucna. Děkan prof. Novotný informoval o 
probíhajících přípravách na realizaci celouniverzitního projektu na vybavení prostor souvisejí-
cích s výukou a na nákup knih, v němž bylo KTF přiděleno přes 4 mil. Kč. Projekt musí být 
uskutečněn do září.  
Do května musí být implementováno nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR). UK 
schválila novelu vnitřního mzdového předpisu. Spodní hranice mzdové třídy AP1 se zvedla na 
22 100 Kč, mzdové třídy pro THP byly redukovány do osmi skupin. Při revizi opatření děkana 
bylo zjištěno, že nadřazené nebo fakultní předpisy předpokládají existenci asi 40 opatření po-
vinných a fakultativních. Řadu opatření je tedy třeba doplnit. Kongregace pro katolickou vý-
chovu vydala lednový přípis věnovaný místu teologických oborů na teologické fakultě; apoš-
tolská konstituce Sapientia Christiana byla nahrazena novou konstitucí Veritatis gaudium. Dr. 
Szabo a prof. Hrdina ji přeložili, shrnuli klíčové pasáže a navrhli určité variantní postupy (viz 



bod 9). Plánovaný termín závěrečné bohoslužby Te Deum bude zřejmě přesunut na pátek 1. 
června odpoledne. Na příštím zasedání proběhne prezentace o počtu studentů KTF, včetně vý-
vojových linií, o věku habilitovaných pracovníků, který byl velkým tématem v jednání 
s rektorem dr. Zimou.  
Doc. Ryšková se zeptala, zda bude vzhledem k akreditacím k daným oborům otevřeno přijíma-
címu řízení. Děkan odpověděl, že přijímací řízení proběhne, akreditace platí až do 31. 8. 2019, 
k tomuto datu budou studenti převedeni do nových akreditací. Novela nepamatovala na pře-
chodné období. Dr. Pech se dotázal na financování výstav Crashtest do budoucnosti. Dr. Opa-
trná konstatovala, že bude připraven nový institucionální plán, aby od r. 2019 už mohly být 
čerpány nové peníze. Děkan prof. Novotný informoval, že institucionální plán je termínovaný 
koncem roku 2018. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK. 

5. Souhlas se záměrem děkana odvolat a jmenovat členy vědecké rady 
Protože dle čl. 8 odst. 3 Statutu KTF končí s funkčním obdobím děkana také funkční období 
členů vědecké rady, prof. Novotný požádal AS KTF UK o souhlas s odvoláním vědecké rady a 
se jmenováním nové. Vyjádřil dík dosavadním členům vědecké rady, dva z nich budou ve své 
činnosti pokračovat. Kardinál Dominik Duka bude z titulu Velkého kancléře zván na každé 
zasedání vědecké rady. Nová vědecká rada bude sestavena z významných představitelů daných 
oborů (u dvou z nich habilitační řízení probíhá), a tak, aby bylo možné usilovat o akreditaci 
doktorských studijních programů všech oborů KTF a habilitačního, příp. profesorského řízení 
v oboru teologie, dějiny umění a historie. Bude třeba vydat akreditační spis pro habilitační 
řízení v dějinách umění a historii. Všichni navržení se jmenováním souhlasili. V následné 
diskuzi doc. Ryšková ocenila vyváženost vědecké rady a dr. Szabo zastoupení všech oborů. 
Doc. Ryšková se dotázala, zda by místo prof. Tretery bylo možné jmenovat mladšího 
církevního právníka. Děkan prof. Novotný odpověděl, že prof. Tretera je velmi čilý a že se 
může stát prostředníkem spolupráce KTF a PF. 
 
Tajné hlasování: pro proti zdrželi se 
prof. Pavel Ambros, Th.D. 11 0 0 
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. 11 0 0 
ThLic. Dominik Duka 11 0 0 
prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. 11 0 0 
doc. Josef Hřebík, Th.D. S.S.L. 11 0 0 
doc. Petr Chalupa, Th.D. 11 0 0 
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol. 11 0 0 
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc. 11 0 0 
doc. Dr. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 11 0 0 
prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. 11 0 0 
Michal Slavík, Th.D. 11 0 0 
doc. Jindřich Šrajer, Dr. theol. 11 0 0 
doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D. 11 0 0 
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 11 0 0 

 
Schválené usnesení: AS KTF UK vyslovil souhlas s odvoláním členů vědecké rady KTF UK: 
prof. Pavla Ambrose, Th.D., prof. PhDr. Ladislava Daniela, Ph.D., ThLic. Dominika Duky, 
prof. PhDr. Tomáše Halíka, Th.D., doc. Josefa Hřebíka, Th.D. S.S.L., doc. Petra Chalupy, 
Th.D., prof. Lenky Karfíkové, Dr. theol., prof. PhDr. Jiřího Kuthana, DrSc., doc. Dr. Tomáše 
Machuly, Ph.D. Th.D., prof. Ing. Lubomíra Mlčocha, CSc., Michala Slavíka, Th.D., doc. 
Jindřicha Šrajera, Dr. theol., doc. ThDr. Václava Ventury, Th.D., a doc. PhDr. Martina 
Zlatohlávka, Ph.D. 
  



Tajné hlasování: pro proti zdrželi se 
doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. 11 0 0 
doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc. 11 0 0 
doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. 11 0 0 
doc. Ivan Foletti, M.A., Ph.D. 11 0 0 
doc. Mgr. Vít Hušek, Th.D. 11 0 0 
Ing. Pavel Kopeček, Th.D. 11 0 0 
doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. 11 0 0 
doc. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D. 11 0 0 
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D. 11 0 0 
prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. 11 0 0 
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. 11 0 0 
doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. 11 0 0 
PhDr. Miloš Sládek, Ph.D. 11 0 0 
prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera 11 0 0 
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 11 0 0 
doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D. 11 0 0 
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 11 0 0 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vyslovil souhlas se jmenováním členů vědecké rady KTF 
UK: doc. ThLic. Jaroslava Brože, Th.D., S.S.L., doc. PhDr. Ivany Čornejové, CSc., doc. Dr. 
Ludvíka Dřímala, Th.D., doc. Ivana Folettiho, M.A., Ph.D., doc. Mgr. Víta Huška, Th.D., Ing. 
Pavla Kopečka, Th.D., doc. PhDr. Petra Kubína, Ph.D., Th.D., doc. Tomáše Machuly, Ph.D., 
Th.D., doc. PhDr. Michaely Ottové, Ph.D., prof. PhDr. Hany Pátkové, Ph.D., prof. PhDr. Ing. 
Jana Royta, Ph.D., DSc., doc. RNDr. ThLic. Karla Sládka, Ph.D., PhDr. Miloše Sládka, Ph.D., 
prof. JUDr. Jiřího Rajmunda Tretery, prof. PhDr. Víta Vlnase, Ph.D., doc. PhDr. Jany 
Zapletalové, Ph.D., a doc. PhDr. Martina Zlatohlávka, Ph.D. 

6. Vyjádření k záměru děkana odvolat a jmenovat vedoucí kateder 
Děkan prof. Novotný informoval o svých důvodech pro odvolání vedoucího Ústavu dějin křes-
ťanského umění prof. Kuthana. Rektor UK vyslovil přání, aby katedry a ústavy UK nevedli 
akademici nad 70 let. Děkan prof. Novotný vyslovil prof. Kuthanovi vděčnost za téměř 15 let 
činnosti. Odvolání bylo konzultováno s prof. Kuthanem, prof. Roytem, kardinálem Dukou i 
rektorem prof. Zimou, všichni tuto změnu akceptovali. Prof. Kuthan zůstane dále pracovníkem 
ústavu, ale dle svého přání již nebude členem ústavu a bude zařazen pod kancelář děkana. Jeho 
žádosti o tvůrčí volno na letní semestr bude vyhověno. Prof. Vlnas vyjádřil předběžný souhlas 
se jmenováním, bude mít přechodné období na uspořádání svých závazků. Doc. Ryšková kon-
statovala, že prof. Vlnas je proděkanem na PedF a nemá s KTF zkušenosti, a vyjádřila starost, 
zda odvolání není vůči prof. Kuthanovi tvrdé. Prof. Novotný konstatoval, že prof. Kuthan na-
léhal na to, aby se situace jeho i celého ústavu vyjasnila, a že prof. Vlnas je velmi renomovaná 
osobnost, která již v minulosti spolupracovala s našimi kolegy zapojených do oborů dějiny 
křesťanského umění a dějiny evropské kultury. Prof. Vlnas postupně přenese své těžiště na 
KTF. Dr. Szabo se dotázal, jak dlouhé bude toto přechodné období, prof. Novotný odpověděl, 
že přibližně 1 semestr. Dr. Kubík konstatoval, že prof. Vlnas již s KTF na různých grantech 
spolupracoval a mnozí zaměstnanci již s ním mají pracovní zkušenost. Děkan prof. Novotný 
informoval, že 23. 3. končí mandát dr. Svobodovi, který souhlasil s pokračováním ve vedení 
katedry filozofie. Pro katedru pastorálních oborů a právních věd je jako vedoucí nominován dr. 
Radek Tichý, protože 2. února skončilo funkční období doc. Dřímala, který je nyní pověřen 
přechodným vedením katedry; cílem je posílit vazby na arcidiecézi a postupně přivést na ka-
tedru mladé kolegy. 
 
Tajné hlasování: pro proti zdrželi se 
odvolání vedoucího Ústavu dějin křesťanského umění prof. PhDr. Jiřího 
Kuthana, DrSc. 

8 2 1 

jmenování vedoucího Katedry filozofie Mgr. Davida Svobody, Ph.D. 11 0 0 
jmenování vedoucího Katedry pastorálních oborů a právních věd PhDr. 7 0 4 



Radka Tichého, Ph.D. et S.L.D. 
jmenování vedoucího Ústavu dějin křesťanského umění prof. PhDr. Víta 
Vlnase, Ph.D. 

9 0 2 

 
Schválená usnesení:  
AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko k záměru děkana odvolat prof. PhDr. Jiřího Kuthana, 
DrSc., Dr.h.c., z funkce vedoucího Ústavu dějin křesťanského umění. 
AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko k záměru děkana jmenovat Mgr. Davida Svobodu, 
Ph.D., vedoucím Katedry filozofie. 
AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko k záměru děkana jmenovat PhDr. Radka Tichého, Ph.D. 
et S.L.D., vedoucím Katedry pastorálních oborů a právních věd. 
AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko k záměru děkana jmenovat prof. PhDr. Víta Vlnase, 
Ph.D., vedoucím Ústavu dějin křesťanského umění. 

7. Vyjádření k záměru děkana jmenovat proděkany 
Dr. Oulíková rezignovala na místo senátorky a místopředsedkyně AS KTF UK, poděkovala za 
spolupráci a předala písemnou rezignaci.  
Děkan prof. Novotný předložil senátu žádost o vyjádření k záměru jmenovat dr. Oulíkovou 
proděkankou pro studium, dr. Mohelníka proděkanem pro trvalou formaci, doc. Kubína prodě-
kanem pro vědu, dr. Šticu proděkanem pro zahraničí a dr. Opatrnou proděkankou pro rozvoj a 
vnější vztahy. Tito také vyjádřili předběžný souhlas se jmenováním. Jedním z nadcházejících 
úkolů bude společně nalézt řešení pro připravovaná opatření děkana. Činnost dr. Mohelníka 
bude zaměřena na péči o studenty pregraduálního studia, oblast celoživotního vzdělávání všech 
pastoračně aktivních osob. Doc. Ryšková připomněla kontakt s věznicí v Ruzyni a sebeevalua-
ci fakulty. Děkan prof. Novotný poděkoval za podnět.  
Doc. Bartoň ve 14:30 opustil zasedání. 
 
Tajné hlasování: pro proti zdrželi se 
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (proděkanka pro studium) 9 0 0 
Benedikt Tomáš Mohelník, Th.D. (proděkan pro trvalou formaci) 6 0 3 
doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D. Th.D. (proděkan pro vědu) 9 0 0 
ThLic. Petr Štica, Th.D. (proděkan pro zahraničí) 9 0 0 
PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. (proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy 7 0 2 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko k záměru děkana jmenovat PhDr. 
Petru Oulíkovou, Ph.D., proděkankou pro studium, Benedikta Tomáše Mohelníka, Th.D., 
proděkanem pro trvalou formaci, doc. PhDr. Petra Kubína, Ph.D. Th.D., proděkanem pro vědu, 
ThLic. Petra Šticu, Th.D., proděkanem pro zahraničí a PhDr. Ing. Marii Opatrnou, Ph.D., 
proděkankou pro rozvoj a vnější vztahy. 

8. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS KTF UK 
Mgr. Martínek a Bc. Volfová představili návrh termínu voleb na uvolněné místo senátora/ky a 
připravili navržené usnesení. Spolu s dr. Vopřadou předběžně souhlasili s navržením do 
volební komise. 
 
Tajné hlasování:  pro proti zdrželi se 
Mgr. Jan Martínek 9 0 0 
Mgr. Kateřina Volfová 9 0 0 
David Vopřada, Dr. 9 0 0 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0 
Schválené usnesení: AS KTF UK podle čl. 8 Volebního řádu AS KTF UK vyhlásil doplňovací 
volby jednoho člena komory akademických pracovníků AS KTF UK na 11. a 12. dubna 2018, 
vždy od 9 do 12 h v místnosti P4. Písemný návrh kandidáta spolu s jeho souhlasem se podává 



předsedovi volební komise nejpozději do 27. března 2018 ve 12:00 hod. Jednotliví registrovaní 
kandidáti mohou vést volební kampaň od 28. března do 10. dubna 2018 do 12 hodin. 
AS KTF UK zvolil pro tyto doplňovací volby volební komisi ve složení: David Vopřada, Dr. 
(předseda volební komise), Mgr. Jan Martínek a Mgr. Kateřina Volfová.  

9. Informace z pracovních komisí 
Dr. Szabo informoval za legislativní komisi, že papež František s Kongregací pro katolickou 
výchovu vydali novou apoštolskou konstituci Veritatis gaudium, která upravuje statut církev-
ních fakult a univerzit a nařizuje každé církevní univerzitě nebo fakultě, aby 8. 12. 2019 před-
ložila Kongregaci ke schválení nový statut a studijní plán, nicméně církevní fakulty necírkev-
ních univerzit mohou požádat o prodloužení lhůty. Kongregace je povinna zareagovat na nové 
okolnosti, které v oblasti vzniknou. Konstituce byla dr. Szabem přeložena do češtiny. Nová 
konstituce, na rozdíl od předchozích, umožňuje rozsáhlou dispenzaci. Děkanovi prof. Novot-
nému byly předloženy 3 návrhy: 1) mezinárodní dohoda, která by ale musela projít Parlamen-
tem ČR a proces by byl velmi složitý; 2) novelizovaný statut, zasahující jen do nejnutnějších 
bodů, a 3) nový statut. Legislativní komise doporučila urychlené vyslání delegace do Kon-
gregace pro katolickou výchovu, která schválí jeden ze 3 možných návrhů, který legislativní 
komise následně rozpracuje.  
Studijní komisi vyprší 22. 2. 2018 její roční mandát, návrh členů budoucí komise nestihl být 
připraven. Dr. Vopřada vyzval senát, zvláště jeho studentskou komoru, aby do následujícího 
zasedání poslal návrhy členů. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí. 

10. Různé  
Bc. Volfová informovala o studenty připravovaném vzpomínkovém setkání bezprostředně po 
posledním rozloučení s doc. Medem. Spolek Copertino pořádá 22. 5. KTFest v klubovně 
v Dejvicích, informace budou zaslány. První vernisáž letního semestru (Démonologie, Anežka 
Bartošíková) se uskuteční 27. 2. od 17.30. Všichni jsou srdečně zváni. Děkan prof. Novotný 
požádal o posun termínu následujícího zasedání senátu. Dr. Vopřada navrhl 14. 3. 2018, nikdo 
neměl námitek. Děkan prof. Novotný navrhl, aby účast proděkanů na zasedání AS KTF UK 
byla omezena. Přítomen bude proděkan, jehož agenda se projednává, u ostatních bude zaveden 
určitý rytmus. Dr. Szabo navrhl, aby senát byl povinen předem informovat daného proděkana, 
požaduje-li jeho účast na zasedání. 
 
Schválená usnesení:  
AS KTF UK stanovil datum příštího zasedání senátu na středu 14. března 2018 ve 13 hodin. 
AS KTF UK vzal na vědomí informace v bodu Různé. 
 
UKONČENÍ 
 
Dr. Vopřada ukončil zasedání v 15:20 a poděkoval všem přítomným za účast.  
 
 
 

 
David Vopřada, Dr. 

předseda AS KTF UK 
 
Za správnost: Barbora Sadilová, zapisovatelka 


