
ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 27. ZÁŘÍ 2018 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

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. 

PhDr. Milan Pech, Ph.D.  

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

David Vopřada, Dr. 

Omluvení členové senátu 

doc. Dr. Josef Bartoň, Th.D. 

Mgr. Jan Martínek  

 

 

 

Bc. Marcel Ramdan 

Mgr. Kateřina Volfová

Hosté

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 

Barbora Sadilová – zapisovatelka 

Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D. – tajemnice 

Mgr. Karolína Štauberová 

 

ZÁPIS 

1. Zahájení, určení skrutátorů 

Dr. Vopřada zahájil zasedání ve 10:05, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako 

skrutátor byl navržen a tichým souhlasem schválen kol. Pech. Členy komise pro tajné hlasování 

byli navrženi a tichým souhlasem schváleni kol. Hladík, Kubík 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 20. června 2018 
4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 
5. Vyhlášení senátních voleb a volba volební komise 
6. Vyjádření k záměru děkana jmenovat vedoucí kateder 
7. Souhlas se jmenováním členů Disciplinární komise KTF UK 
8. Schválení výroční zprávy o činnosti 
9. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu 
10. Vyjádření k výši stipendií  
11. Informace z pracovních komisí 
12. Různé 
 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 

https://www.ktf.cuni.cz/KTF-316.html
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3. Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 20. června 2018 

Dr. Vopřada konstatoval, že zápis byl rozeslán. Žádné připomínky k němu vzneseny nebyly. 

 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 20. 6. 

2018. 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

Děkan prof. Novotný informoval o reorganizaci související se zařazením na katedry po změně 

organizační struktury KTF. Zanikly funkce vedoucích kateder dr. Mohelníka, doc. Sládka, dr. 

Svobody a funkce zástupce vedoucího katedry doc. Bartoně; doc. Ventura na funkci rezignoval. 

Na KTF byli přijati noví zaměstnanci: Mgr. Bílková, dr. Fošum, Ing. Přibylová a dr. Martínek. 

Svůj pracovní poměr na KTF ukončili dr. Scholz, dr. Peroutková a dr. Šimandl. Proběhly změny 

ve výši úvazků a nastoupili noví doktorandi. KTF získala na 10 let akreditace Bc. studijního 

programu dějiny evropské kultury, NMgr. programů dějiny evropské kultury a aplikovaná etika 

a dokt. programu církevní a obecné dějiny, bude následovat akreditace dokt. programu dějiny 

křesťanského umění. Došlo k inovaci OR doktorských studijních programů. Všichni jsou 

srdečně zváni 2. října na imatrikulaci a Veni Sancte, při kterém bude dr. Jaroslavu Mrňovi 

udělena Cena Miloslava kardinála Vlka. Pokračují jednání se Svatojánskou kolejí. Dr. Oulíková 

přednesla prezentaci ohledně letošního přijímacího řízení. Bylo zapsáno 163 nových studentů 

do 1. ročníků. Děkan informoval o nemoci Ing. Štece a z ní plynoucích možných komplikací 

při zápisu předmětů v SISu. Do dokt. studijních programů, bylo zapsáno 16 z 26 přihlášených. 

Došlo k revizi záznamů o státní doktorské zkoušce a o obhajobě disertační práce. Proběhla 

mezinárodní konference Mistři staré kresby. V průběhu léta vznikla nová opatření děkana: o 

imatrikulaci, o SZZ, o příspěvcích zaměstnancům, o evidenci pracovní doby, o medaili Arnošta 

z Pardubic a další. Do knihovny byl pořízen nový knižní skener a bylo zahájeno stěhování 

z místností 19 a 20 do prostor knihovny a do místnosti 114 (bývalá seminární knihovna). Byla 

zřízena možnost objednávání běžných knižních výpůjček přímo z katalogu. Do studovny budou 

přidány nové regály v rámci Nábytečku a ICT. Od října bude rozšířena otevírací doba knihovny. 

Dále děkan informoval o opatření děkana o příspěvcích zaměstnancům a o zavedení stravenek. 

Byl navýšen limit ceny na jedno jídlo a rozšířen počet jídelen, kde lze stravné čerpat. Stravování 

v jídelně ArcS bude v budoucnu pravděpodobně vyhrazeno pouze seminaristům. Firma 

Dallmayr, provozující v budově automaty na kávu, oznámila, že vypoví smlouvu s KTF. 

Proběhla jednání ohledně inteligentních automatů na bagety, ale dotyčná firma odstoupila. 

V opatření je dále zakotven 10% příplatek ke mzdě za sobotní výuku. Od října bude zavedena 

praxe pom. věd. pracovníků dle OD. Byl vypracován plán krizové připravenosti KTF. 

Tajemnice dr. Šolcová informovala o Nábytečku a ICT. Dary na opravy KTF věnovala 

KVPMŘ, křižovníci, AP, ale i jednotlivci mj. z řad pedagogů. Dr. Opatrná informovala o IP. Je 

vytvářen nový projekt pro roky 2019 a 2020 a bude požádáno o dotace z MŠMT na kurzy pro 

studenty, vybavení kabinetů, jazykové kurzy atd. Na doraz dr. Vopřady, zda bude možné 

využívat menzy ČVUT i UK, děkan odpověděl kladně. Dr. Szabo nabídl, že od svých farníků 

zjistí situaci na trhu s automaty na bagety. (10:45 dr. Nespěšná-Hamsíková dorazila na 

zasedání). 

 

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

kolegia děkana. 

5. Vyhlášení senátních voleb a volba volební komise 

Dr. Vopřada představil návrh termínu voleb a členů volební komise. 
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Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení:  AS KTF UK vyhlašuje volby do AS KTF UK a stanoví, že se budou konat 

v sobotu 10. 11. 2018, v pondělí 12. 11. 2018 a v úterý 13. 11. 2018, vždy od 10.15 do 14.15 

hod. v učebně P4 („doktorandská místnost“). Písemný návrh se jménem kandidáta i souhlasné 

vyjádření navrhovaného se podává předsedovi volební komise do čtvrtka 25. 10. 2018, 12.00 

hod. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK zvolil volební komisi ve složení: Mgr. Anna Benešová, PhDr. 

Ing. Marie Opatrná, Ph.D., Ing. Robert Benno Štěpánek, Mgr. Kateřina Volfová. 

 

 

6. Vyjádření k záměru děkana jmenovat vedoucí kateder 

 

Děkan prof. Novotný představil záměr jmenovat vedoucí kateder, který souvisí se změnou 

organizační struktury KTF a s koncem funkčního období doc. Brože. Kol. Brož, Kubín a 

Vopřada vyjádřili s nominací souhlas.   

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK přijal kladné stanovisko k návrhu opatření děkana jmenovat 

vedoucím Katedry biblických věd a starých jazyků doc. ThLic. Jaroslava Brože, Th.D., S.S.L., 

vedoucím Katedry systematické teologie a filosofie Davida Vopřadu, Dr., a vedoucím katedry 

církevních dějin a literární historie prof. PhDr. Petra Kubína, Ph.D., Th.D. 

7. Souhlas se jmenováním členů Disciplinární komise KTF UK 

Děkan konstatoval, že informace byly podány v průvodním dopise. Všichni navržení členové 

vyjádřili souhlas. Dochází také ke změně mezi studenty a náhradníky. 

 

Hlasování: ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.  pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.   pro 7, proti 0, zdrželi se 1. 

Mgr. David Svoboda, Ph.D.   pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK vyslovil souhlas se jmenováním ThLic. Mgr. Denisy Červen-

kové, Th.D., PhDr. Viktora Kubíka, Ph.D. a Mgr. Davida Svobody, Ph.D., členy Disciplinární 

komise KTF UK. 

8. Schválení výroční zprávy o činnosti 

Mgr. Loubová krátce představila výroční zprávu. Dr. Szabo upozornil na drobné chyby. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

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

9. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu 

Děkan prof. Novotný oznámil, že podmínky byly již předjednány s rektorátem. Došlo ke 

zpřesnění podmínek pro přijetí bez přijímacího řízení. 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil podmínky ke studiu v akademickém roce 2018/2019. 

10. Vyjádření k výši stipendií 

Děkan prof. Novotný informoval o navýšení stipendií. Stipendium za vynikající výsledky bude 
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navýšeno na 12 tis. Kč. V rámci stipendia v případech zvláštního zřetele hodných bude 

navýšena sazba za hodinu činnosti smluvené z 80 na 85 Kč. Pro doktorandské stipendium byla 

zpřesněna tabulka, podle které jsou rozdělovány body. Maximální výše doktorandského 

stipendia na KTF je 12,5 tis. Kč měsíčně. Budou hojněji využívána jednorázová stipendia 

vynikajícím doktorandům. Dr. Vopřada se dotázal na výši stipendia na fakultách srovnatelných 

s KTF jako např. FF UK. Děkan odpověděl, že jelikož stipendijní řád UK prošel změnami, bude 

srovnání možné až na podzim. Dr. Ryšková navrhla, aby v opatření bylo zmíněno, 

že sankcionování se týká pouze zaviněně neplněných povinností. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK přijal kladné stanovisko k návrhu děkana stanovit stipendia, 

obsaženém v opatřeních děkana o stipendiích v případech zvláštního zřetele hodných, o 

stipendiu za vynikající studijní výsledky a o doktorandských stipendiích.  

11. Informace z pracovních komisí 

Dr. Nespěšná-Hamsíková oznámila, že schůze studijní komise se bude konat příští týden. Za 

legislativní komisi informoval dr. Szabo o práci spojené s apoštolskou konstitucí Veritatis 

gaudium, která nabývá účinnosti od 1. dne akademického roku 2018/19. Dr. Szabo navrhl, aby 

byla Kongregaci pro katolickou výchovu co nejdříve zaslána žádost o dispenz od vybraných 

článků konstituce. Dr. Szabo dále informoval, že dle konstituce je každá církevní univerzita 

nebo fakulta povinna předložit Kongregaci do 8. 12. 2019 svůj upravený statut, a navrhl zažádat 

o delší lhůtu.  Dr. Vopřada za souhlasu děkana požádal legislativní komisi, aby sestavila seznam 

článků konstituce, od kterých bude KTF žádat o dispenz. Dr. Ryšková navrhla součinnost 

s CMTF UP v řešení této otázky. 

 

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

9. Různé 

Kol. Kováříková informovala, že 10. října začne hlasování o Parku Jaroslava Meda, a požádala 

o účast v hlasování. 

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

UKONČENÍ 

Dr. Vopřada ukončil zasedání v 11:45 a poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

 

 

 

David Vopřada, Dr. 

předseda AS KTF UK 
 

 

 

Za správnost: 

Barbora Sadilová, zapisovatelka 


