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ZÁPIS 

1. Zahájení, určení skrutátorů 

Dr. Vopřada zahájil zasedání ve 13.05 a přivítal nového člena senátu, dr. Boumu. Jako skrutátor byl 
navržen a tichým souhlasem schválen kol. Ramdan, do komise pro tajné hlasování byli navrženi a 
tichým souhlasem zvoleni kol. Bouma, Pech a Volfová. 

2. Schválení programu 

Byl předložen takto 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 14. března 2018 
4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy  
5. Schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2017  
6. Projednání aktualizace dlouhodobě-strategického záměru pro rok 2018  
7. Projednání návrhu opatření děkana o stipendiu v případech hodných zvláštního zřetele 
8. Vyjádření k záměru děkana jmenovat tajemnici fakulty  
9. Volba členů studijní komise AS KTF UK  
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 14. března 2018 

Dr. Vopřada konstatoval, že zápis byl rozeslán, žádné připomínky k němu vzneseny nebyly. 
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Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 14. 3. 2018. 

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

Děkan prof. Novotný informoval o činnostech VR a o dění v knihovně KTF. Došlo ke jmenování členů 
knihovní rady, ke změně vedení a k přijetí nového pracovníka. Výpůjční doba knihovny bude opět 
prodloužena. Knihovna obdržela knižní pozůstalost po kard. Vlkovi. Dále informoval o změnách 
v opatřeních děkana o působnosti vedoucích kateder a o harmonogramu tohoto a následujícího 
akademického roku. Další opatření děkana se připravují. Byly vypsány kurzy CŽV a U3V. Proběhla 
setkání s ředitelem ruzyňské věznice a s ředitelkou VOŠ sv. Jana pod Skalou. Na RKD proběhla diskuze 
o případných změnách struktury kateder a center. Děkan dále informoval o projektech Podpora rozvoje 
studijního prostředí na VŠ, UKICT – přístroje a zařízení 2017, PROGRES a další. Proběhla jednání 
s církevními představiteli ohledně financování KTF. V rozpisu prostředků a dotací na UK pro rok 2018 
je zohledněn tzv. ukazatel S, pod nějž spadá i KTF. Byly provedeny revize vnitrofakultního e-mailového 
adresáře, údajů v aplikaci WHOIS, kabinetů. Ve věcech zahraničních vztahů informoval děkan prof. 
Novotný o proběhlé fakultní soutěži v rámci Erasmus+ a o připravované účasti KTF na dnech UK 
ve Velké Británii. Byly projednávány varianty přístupu k Veritatis gaudium s rektorem UK, na toto téma 
také proběhne konference v Římě za účasti děkana. Dr. Vopřada se zúčastnil schůzky VŠ pastorace 
v arcidiecézi, fakultní kaple bude zůstávat odemčená. Proděkanka dr. Opatrná informovala o přípravách 
UK na novou směrnici EU GDPR a o 4 odevzdaných projektech GAČR. Dále informovala o proběhlých 
propagačních akcích. Proděkan dr. Mohelník zhodnotil situaci KTF v rámci CŽV. V následné diskuzi se 
doc. Ryšková dotázala, v jakých dnech jsou kurzy plánovány. Proděkan dr. Mohelník odpověděl, že 
kurzy pro U3V bývají v soboty nebo pátky, CŽV se musí uzpůsobit možnostem Pražanů. 

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

5. Schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2017  

Ing. Procházková představila základní teze výroční zprávy o hospodaření za rok 2017. Konstatovala 
kladný hospodářský výsledek a nezměněnou výši mezd pracovníků. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil výroční zprávu o hospodaření za rok 2017. 

6. Projednání aktualizace dlouhodobě-strategického záměru pro rok 2018  

Děkan prof. Novotný konstatoval, že dokument byl projednán VR KTF. Proděkanka dr. Opatrná 
konstatovala, že aktualizace vychází z dlouhodobého záměru KTF a z bilanční zprávy. 

Schválené usnesení: AS KTF UK projednal aktualizaci dlouhodobě-strategického záměru pro rok 2018. 

7. Projednání návrhu opatření děkana o stipendiu v případech hodných zvláštního zřetele 

Děkan prof. Novotný konstatoval, že opatření ošetřuje mj. udělování ceny Miroslava kardinála Vlka a 
mimořádného stipendia pro studenty pomáhající fakultě jednorázově či dlouhodobě. Pomocný vědecký 
pracovník (student, který se zavázal vykonávat smluvenou činnost alespoň na 1 semestr) má kromě 
finanční odměny nárok na písemné potvrzení o poskytnuté službě. 

Schválené usnesení: AS KTF UK projednal návrh opatření děkana o stipendiu v případech hodných 
zvláštního zřetele. 

8. Vyjádření k záměru děkana jmenovat tajemnici fakulty  

Dr. Vopřada přivítal dr. Kateřinu Šolcovou, která se krátce představila. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
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Schválené usnesení: AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko k záměru děkana jmenovat tajemnicí 
fakulty Mgr. Kateřinu Šolcovou, Ph.D. 

9. Volba členů studijní komise AS KTF UK 

Bc. Volfová krátce představila kandidáty a konstatovala, že byli seznámeni s náplní činnosti.  

Tajné hlasování: všichni navržení: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK zvolil členy studijní komise AS KTF UK Matěje Jirsu, PhDr. 
Magdalénu Nespěšnou-Hamsíkovou, Ph.D., Bc. Barboru Uchytilovou a Bc. Andreu Zborníkovou. 

10. Informace z pracovních komisí 

Dr. Vopřada konstatoval, že pracovní komise nemají žádné informace ke sdělení. 

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

11. Různé 

Bc. Volfová informovala o akcích spolku Copertino. Bc. Ramdan informoval o projektu úpravy parčíku 
před fakultou a jeho pojmenování po doc. Medovi. Přítomné pozval na studentský majáles a na 
svatovojtěšskou pouť. Děkan prof. Novotný informoval, že kardinál Beran dostal univerzitní ocenění. 

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

UKONČENÍ 
Dr. Vopřada ukončil zasedání v 14:20 a poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

 

 

David Vopřada, Dr. 
předseda AS KTF UK 

 

Za správnost: Barbora Sadilová 


