
ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 
DNE 20. ČERVNA 2018 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

doc. Dr. Josef Bartoň, Th.D.  
ThLic. David Bouma, Th.D. 
Bc. Michal Hladík 
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D. 
PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D. 
doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 

Mgr. Jan Martínek  
PhDr. Milan Pech, Ph.D.  
Bc. Marcel Ramdan 
ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D. 
David Vopřada, Dr. 

Omluvení členové senátu 

Bc. Kateřina Volfová

Hosté

Bc. Mgr. Iveta Isabela Anderlová, DiS. 
Mgr. Martin Kočí, Ph.D. 
PhDr. Markéta Koronthályová 
Bc. Markéta Kováříková 
Mgr. Eva Loubová 
Tomáš B. Mohelník, OP., Th.D. – proděkan pro 

trvalou formaci 
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 

Ing. Eva Procházková 
Barbora Sadilová – zapisovatelka 
Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D. – tajemnice

ZÁPIS 

1. Zahájení, určení skrutátorů 

Dr. Vopřada zahájil zasedání ve 13:05, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako 
skrutátor byl navržen a tichým souhlasem schválen kol. Hladík. 

2. Schválení programu 

Byl předložen tento navrhovaný program: 
 
1. Zahájení a určení skrutátorů 
2. Schválení programu 
3. Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 30. května 2018 
4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 
5. Schválení Rozvahy příjmů a výdajů pro rok 2018 
6. Vyjádření ke standardům pedagogických a vědeckých povinností 
7. Organizační řád fakulty a organizační změny s tím související 
8. Informace z pracovních komisí 
9. Různé 
 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 
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3. Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 30. května 2018 

Dr. Vopřada konstatoval, že zápis byl rozeslán. Žádné připomínky k němu vzneseny nebyly. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 2. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 30. 5. 
2018. 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

Děkan prof. Novotný informoval o proběhlém 1. kole příjímacího řízení. Proděkanka dr. 
Oulíkové okomentovala počty přihlášených, přijatých a těch, kteří se k přijímacímu řízení 
nedostavili. Obor Katolická teologie zaznamenal navýšení počtů, ostatní obory nikoli. Děkan 
prof. Novotný prezentoval srovnání letošního 1. kola přijímacího řízení s loňským rokem. 
Informoval o probíhajících SZZ. Na RUK byly z KTF odeslány akreditace, bez obtíží proběhla 
první rektorátní kontrola habilitačních řízení. Rektor UK prof. Zima pověřil prof. Kubína funkcí 
garanta doktorského studijního programu Historické vědy a navazujícího magisterského 
programu Historické vědy, doc. K. Sládka funkcí garanta navazujícího magisterského programu 
Humanitní studia a doc. M. Sládka funkcí garanta bakalářského programu Historické vědy. 
Z těchto funkcí byli odvoláni prof. Čechura, prof. Kuthan a doc. Ryšková, kterým děkan prof. 
Novotný poděkoval za jejich činnost. NAÚ udělil UK institucionální akreditaci, která explicitně 
konstatuje, že KTF sídlí v pronájmu a nemůže tak studentům zaručit dostatečně důstojné 
zázemí. Byla vydána opatření děkana o výši doktorandského stipendia a o pomocných 
vědeckých pracovnících. Další připravovaná opatření děkana byla senátu krátce představena. 
Proběhla jednání s AP o knihovně: vznikla úmluva, že místnosti č. 19 a 20 převezme AP, KTF 
připadne místnost seminární knihovny bez navýšení nájemného. (Mgr. Martínek se dostavil na 
zasedání ve 13.20.) Tajemnice dr. Šolcová krátce informovala o průběhu projektů „Nábyteček“ 
a ICT. Dr. Oulíková se dotázala, kdy budou multimedializované posluchárny hotové. Dr. 
Šolcová vyjádřila naději, že budou dohotoveny do konce srpna. Děkan prof. Novotný 
informoval, že konference katedry filosofie, naplánovaná na září, nakonec nebude v prostorách 
KTF, ale v učebně semináře. Dále konstatoval, že KTF obdržela finanční dary: od křižovníků 
30 tis. Kč a od KVPMŘ 350 tis. Kč. Dary budou použity na náklady související s „Nábytečkem“ 
a ICT, na něž přispěje i AP. Vznikla úmluva s AP ohledně sklepních prostor, KTF je nyní může 
bez poplatků využívat jako sklad. Děkan prof. Novotný informoval o své návštěvě na 
nunciatuře a o proběhlé návštěvě Mons. Wasserbauera na KTF.  
Proděkanka dr. Opatrná informovala o nové strategii péče o uchazeče. Těm byl na dni 
otevřených dveří věnován propagační materiál KTF a bakaláři dějin křesťanského umění a 
evropské kultury měli při přijímacím řízení k dispozici občerstvení a jednu posluchárnu pro 
odpočinek. Vznikl Klub absolventů a přátel KTF UK. Poděkovala doc. Bartoňovi za uspořádání 
mezinárodní konference Jazyk a styl biblického překladu a studentům za pomoc s přípravou Te 
Deum. Proděkan dr. Mohelník informoval o e-learningu a o vznikajícím centru UK pro podporu 
e-learningu. Bude možnost zúčastnit se školení ohledně systému moodle. Moderními 
technologiemi chce UK podporovat juniorskou univerzitu. Proděkanka dr. Oulíková 
informovala o nových studijních programech, které jsou v procesu akreditování, a o převedení 
studentů do nového akreditovaného programu. Děkan prof. Novotný vyzval senát k oslovování 
potenciálních členů Klubu absolventů a přátel KTF. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy 
kolegia děkana. 
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5. Schválení Rozvahy příjmů a výdajů pro rok 2018 

Ing. Procházková představila Rozvahu příjmů a výdajů pro rok 2018 a krátce okomentovala 
jednotlivé položky. Dr. Szabo se dotázal, co označují výdaje spojené s CŽV. Ing. Procházková 
odpověděla, že jde o náklady spojené s kurzem pro americké studenty. 
 
Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil Rozvahu příjmů a výdajů pro rok 2018. 

6. Vyjádření ke standardům pedagogických a vědeckých povinností 

Děkan prof. Novotný konstatoval, že podstatné informace byly podány v průvodním dopise. 
Vnitřní mzdový předpis UK umožňuje vznik opatření děkana, které by blíže popsalo, co je 
očekáváno od akademických a vědeckých pracovníků. Opatření bylo projednáváno s RKD, 
odbory, rektorem aj. Děkan prof. Novotný krátce shrnul a popsal strukturu dokumentu a dodal, 
že je psán z perspektivy plného úvazku a že v něm nechybí možnost zohlednit individuální 
situaci pracovníka. Dokument poskytuje širokou záměnnost jednotlivých výstupů a klade důraz 
na zahraniční a mezinárodní publikace. Doc. Ryšková vyjádřila obavu, že je dokument 
nadsazený. Dále konstatovala, že nezohlednit větší náročnosti cizojazyčné a kombinované 
výuky je nespravedlivé. K publikační práci konstatovala, že má-li být činnost kvalitní, nelze ji 
urychlit. Doc. Bartoň konstatoval, že pouhé 3 roky na sepsání knihy jsou nereálné, navrhl lhůtu 
5-6 let; kriticky se vyjádřil k Web of Science a databázi Scopus. Konstatoval, že zahraniční 
pobyty typu Erasmus nejsou v opatření zvlášť zhodnoceny, stejně jako jednotlivé přednášky 
pro vědeckou společnost. Obecně ale zhodnotil parametry za rozumné, a to i v porovnání 
s jinými fakultami. Mgr. Martínek navrhl zmiňovat mzdové prostředky zejména pro vyučující 
kombinovaného studia v jednáních s AP o snížení nájemného. Doc. Ryšková se dotázala, z čeho 
se budou financovat povinné zahraniční pobyty a vědecké konference, které by dále bylo 
vhodné přesně definovat. Navrhla, aby zkoušení studentů bylo zhodnoceno individuálněji. Doc. 
Bartoň reagoval, že zahraniční konference může být financována z Progresu. Vyjádřil názor, že 
hodnocení hodin denního a kombinovaného studia je orientační. Dr. Szabo konstatoval, že je 
třeba zohlednit malý počet studentů. Záleží na schopnostech vědeckého pracovníka, zda 
nalezne pro svou činnost finanční zdroje. Děkan prof. Novotný poděkoval za podněty a dodal, 
že pokud se za tři roky ukáže, že opatření bylo nastaveno nereálně, bude upraveno. Není 
v možnostech dokumentu pamatovat na všechny situace, řeší jen situace obvyklé. KTF nemá 
prostředky k vyplácení vyšších mezd, jedinou možností by bylo snížení počtu úvazků. Rozsah 
přímé výuky není opatřením oproti dřívějšímu stavu navýšen. Je si vědom toho, že opatření 
klade velké nároky. 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 2. 
Schválené usnesení: AS KTF UK přijal kladné stanovisko k návrhu opatření děkana o stan-
dardech pedagogických a vědeckých povinností. 

7. Organizační řád fakulty a organizační změny s tím související 

Děkan prof. Novotný konstatoval, že podstatné informace byly podány v průvodních 
materiálech. Statut ukládá existenci organizačního řádu fakulty. Opatření klade důraz na obecný 
zájem fakulty a na zjednodušení a zpřehlednění její struktury. Snižuje počet kateder ze 7 na 5 
sloučením tří kateder a počet center ze 7 na 2 zrušením pěti z nich, ruší jedno oddělení katedry 
a jedno účelové zařízení. Doc. Ryšková se dotázala, zda katedra vzniklá ze tří sloučených, 
nebude příliš velká, a proto méně funkční. Děkan prof. Novotný odpověděl, že na ní bude 
zhruba deset úvazků, což není příliš; proběhly o tom diskuze s vedoucími kateder. Pokud nějaká 
disciplína rozkvete natolik, že bude schopna mít vlastní katedru, bude ji mít. Doc. Ryšková 
namítla, že Katedra teologické etiky byla proti sloučení. Děkan prof. Novotný informoval, že 
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akademičtí pracovníci katedry výslovně vyjádřili, že nejsou proti. Mgr. Martínek poukázal na 
argument symbolického hlediska a navrhl zřídit v rámci nové katedry oddělení filosofie příp. 
teologické etiky. Děkan prof. Novotný informoval, že oddělení bylo diskutováno nicméně 
prozatím zamítnuto. Mgr. Martínek se dotázal na náplň činnosti Centra teologie, filosofie a 
mediální teorie. Dr. Kočí informoval o činnostech centra a o jeho postavení na KTF. Informoval 
o proběhlých aktivitách centra v průběhu posledních dvou let. Za klíčové pro centrum považuje 
mezinárodní poslání. Konstatoval, že název centra odpovídá standardu názvů zahraničních 
center. Dr. Szabo se dotázal, kdo je vedoucím centra. Dostalo se mu odpovědi, že vedoucím je 
dr. P. Brož a koordinátorem je dr. Kočí. Děkan prof. Novotný dodal, že funkce vedoucího bude 
zrušena. Děkan prof. Novotný informoval, že žádal kolegy o vysvětlení, čemu se centrum 
věnuje; vznikl tedy dokument o pracovní náplni centra, kterou děkan považuje za širokou a 
nesourodou. Centrum nyní vnímá hlavně jako nástroj pro dokončení projektu Primus. Dr. 
Vopřada představil navržená usnesení. Mgr. Martínek navrhl název pro novou katedru: Katedra 
systematické teologie, filosofie a etiky. Děkan se přiklonil k tomu, aby se název neprodlužoval. 
Doc. Ryšková se dotázala, pod kterou katedru bude patřit patrologie. Dr. Vopřada informoval, 
že patrologové se připojí ke Katedře systematické teologie a filosofie. 
 
Hlasování: pro 8, proti 2, zdrželi se 1. 
Schválené usnesení: AS KTF UK rozhodl v souladu s čl. 6 odst. 4 a čl. 11 odst. 1 statutu o tom, 
že se k 16. 9. 2018 Katedra fundamentální a dogmatické teologie, Katedra teologické etiky a 
spirituální teologie a Katedra filosofie slučují v Katedru systematické teologie a filosofie. 

 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal souhlasně na vědomí, že k 16. 9. 2018 je Katedra bib-
lických věd přejmenována na Katedru biblických věd a starých jazyků a že se Oddělení starých 
jazyků Katedry biblických věd, jež bylo zřízeno rozhodnutím děkana dne 9. 11. 2005, ruší. 

 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal souhlasně na vědomí, že k 16. 9. 2018 je Katedra cír-
kevních dějin a patrologie přejmenována na Katedru církevních dějin a literární historie. 
 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1. 
Schválené usnesení: AS KTF UK rozhodl v souladu s čl. 6 odst. 4 a čl. 11 odst. 1 statutu o tom, 
že k 1. 7. 2018 se Institut celoživotního vzdělávání, jenž byl zřízen usnesením AS KTF UK dne 
9. 9. 2009, ruší. 

 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1. 
Schválené usnesení: AS KTF UK rozhodl v souladu s čl. 6 odst. 4 a čl. 11 odst. 1 statutu o tom, 
že k 1. 7. 2018 se Centrum dějin české teologie, jež bylo zřízeno usnesením AS KTF UK dne 4. 
5. 2006, ruší. 

 
 Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1. 
Schválené usnesení: AS KTF UK rozhodl v souladu s čl. 6 odst. 4 a čl. 11 odst. 1 statutu o tom, 
že k 1. 7. 2018 se Centrum pro studium migrace, jež bylo zřízeno usnesením AS KTF UK dne 
29. 5. 2003, ruší. 

 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 3. 
Schválené usnesení: AS KTF UK rozhodl v souladu s čl. 6 odst. 4 a čl. 11 odst. 1 statutu o tom, 
že k 1. 7. 2018 se Centrum pro aplikovanou etiku, jež bylo zřízeno usnesením AS KTF UK dne 
22. 5. 2013, ruší. 

 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 3. 
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Schválené usnesení: AS KTF UK rozhodl v souladu s čl. 6 odst. 4 a čl. 11 odst. 1 statutu o tom, 
že k 1. 7. 2018 se Centrum pro Oriente Christiano, jež bylo zřízeno usnesením AS KTF UK dne 
23. 6. 2010, ruší. 

 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 2. 
Schválené usnesení: AS KTF UK rozhodl v souladu s čl. 6 odst. 4 a čl. 11 odst. 1 statutu o tom, 
že k 1. 7. 2018 se Centrum dokumentace evropského kulturního dědictví, jež bylo zřízeno usne-
sením AS KTF UK dne 17. 6. 2008, ruší. 

 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal souhlasně na vědomí, že k 1. 7. 2018 se Centrum teologie 
a umění, jež bylo zřízeno usnesením AS KTF UK dne 26. 10. 2006, stává účelovým zařízením 
fakulty při Katedře systematické teologie a filosofie. 

 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal souhlasně na vědomí, že k 1. 7. 2018 se Centrum teolo-
gie, filosofie a mediální teorie, jež bylo zřízeno usnesením AS KTF UK dne 4. 12. 2013, stává 
účelovým zařízením fakulty při Katedře systematické teologie a filosofie. 

 
Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1. 
Schválené usnesení: AS KTF UK přijal kladné stanovisko k návrhu opatření děkana o organi-
začním řádu fakulty. 

8. Informace z pracovních komisí 

(Kol. Ramdan opustil zasedání v 15:00.) Dr. Szabo informoval, že legislativní komise nebyla 
tento měsíc ničím pověřena. Dr. Nespěšná-Hamsíková konstatovala, že studijní komise nemá 
žádné nové informace. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.  

9. Různé 

Dr. Vopřada navrhl data pro zasedání AS KTF v následujícím akademickém roce. 
Příští zasedání AS KTF UK: 27. září 2018 od 10 hod. 

31. října 2018 od 13 hod. 
28. listopadu 2018 od 13 hod. 
 

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

UKONČENÍ 

Dr. Vopřada ukončil zasedání v 15:10 a poděkoval všem přítomným za účast. 
 
 

David Vopřada, Dr. 
předseda AS KTF UK 

 
 
 
Za správnost: 
Barbora Sadilová, zapisovatelka 


