
ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 31. ŘÍJNA 2018 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

ThLic. David Bouma, Th.D. 

Bc. Michal Hladík 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

Mgr. Jan Martínek 

PhDr. Magdalena Nespěšná-Hamsíková, Ph.D.  

PhDr. Milan Pech, Ph.D.  

Bc. Marcel Ramdan  

doc. PhDr. Mireia Ryšková, Th.D. 

Bc. Kateřina Volfová 

David Vopřada, Dr. 

Omluvení členové senátu 

doc. Dr. Josef Bartoň, Th.D. 

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

Hosté 

Mgr. Kateřina Bajtlová 

Mgr. Pavlína Bílková 

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 
ThLic. Petr Štica, Th.D. – proděkan pro 

zahraniční vztahy 

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. Ramdan. 

2. Schválení programu 

Byl předložen tento navrhovaný program: 

1. Zahájení a určení skrutátora 

2. Schválení programu 

3. Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. září 2018 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

5. Schválení zprávy o činnosti AS KTF UK za rok 2017 

6. Informace z pracovních komisí 

7. 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 27. září 2018 

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

 

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

https://www.ktf.cuni.cz/KTF-316.html
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Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. 9.  

2018. 

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

Děkan prof. Novotný představil Mgr. Bílkovou, asistentku děkana, a oznámil, že Mgr. 

Bajtlová byla jmenována řádnou vedoucí knihovny. Akreditace doktorského studijního 

programu DKU byla akceptována, v listopadu bude spis předložen radě pro vnitřní hodnocení. 

Proběhla jednání o případné spolupráci s VOŠ sv. Jana pod Skalou. Vyvstal návrh, aby KTF 

akreditovala 3 studijní programy provázané s PedF UK, děkan tento návrh zamítl, ale nabídl 

uznávání kreditů VOŠ v rámci programu Teologické nauky. Úspěšně proběhla konference 

Mimokodexové kanonické právo. Probíhají zasedání oborových rad doktorských studijních 

programů. Je snaha zredukovat počet doktorandů na jednoho školitele a dbát o 

neprodlužování doktorského studia. Byla vydána dvě nová OD: o pamětní medaili Arnošta 

z Pardubic a o vedení kvalifikačních prací. Vedením, konzultováním či oponováním 

disertačních prací mohou být pověřeni profesoři a docenti, výjimečně též odborní asistenti 

schválení VR. Počet vedených kvalifikačních prací nepřerušených studentů na jednoho 

akademického pracovníka nesmí překročit 20 pro Bc., 15 pro Mgr. a 10 pro PhD. práce. 

Celkový počet vedených kvalifikačních prací by neměl překročit 20. Byla podepsána smlouva 

o možnosti stravování zaměstnanců v menzách ČVUT. Probíhá zkouška nových pravidel pro 

evidenci pracovní docházky. Pomvědů podle nového systému je zatím překvapivě málo.  

Projekt ICT byl vyúčtován a uzavřen, 31.10. byl uzavřen Nábyteček a probíhá 

korespondence s rektorátem a MŠMT ohledně vyúčtování. Národnímu archivu byly předány 

dokumenty z centra dějin české teologie, byla uzavřena darovací smlouva. (13:20 dorazil na 

zasedání kol. Bouma). Telefonní linky, zateplování, vybavování kabinetů a kanceláří je v 

řešení. Byl zahájen audit počítačové sítě. Firma Delikomat nabídla KTF jídelní automat. AP 

rozhodlo, že k 1. 1. 2019 bude zrušena zaměstnanecká jídelna, kuchyň si ponechá seminář. 

Došlo k nevratnému poškození promítacího plátna v P8 v hodnotě 60 tis. Kč, pachatel je 

zatím neznámý. Tajemnice dr. Šolcová informovala, že v každé učebně budou návody na 

použití techniky. Požádala o nahlášení jakékoli nefunkčnosti.  

Knihovna prodloužila otevírací dobu, možnost úpravy dle návštěvnosti je stále otevřená. 

Mgr. Bajtlová požádala o shovívavost, některé knihy musí být přesignovány a může se tak 

prodloužit čekání na jejich vypůjčení. Vše bude dokončeno v létě, kdy bude knihovna 

zavřená.  

Děkan informoval o podnětech dr. Szaba a prof. Hrdiny ke konstituci Veritatis gaudium. 

Prvním možným postupem je žádost o kompletní dispenzaci od konstituce ve prospěch 

konstituce Sapientia Christiana, druhou možností je zažádat o dispenzaci od většiny kánonů 

konstituce. Děkan se zkontaktoval s Mons. Bechinou, který doporučil ještě komplikovanější 

postup. Minulý týden proběhlo zasedání ČBK, kde se jednalo o KTF (bez její účasti).  

Proděkan dr. Štica informoval o proběhlém informativním setkání studentů pregraduálního 

a postgraduálního studia, z nichž někteří se chystají na stáž. 1. 11. se koná výběrové řízení na 

studijní pobyty a stáže v rámci Erasmus+. V polovině listopadu proběhne setkání se zástupci 

teologické fakulty v Erfurtu.  

Proděkanka dr. Opatrná informovala o Festivalu vědy, kterého se KTF na začátku září 

zúčastnila, a o Gaudeamus Brno; poděkovala studentům, kteří se na akcích podíleli. Na PřF 

UK proběhne 10. 11. informační den UK, KTF se zúčastní i tzv. kavárny. Budou následovat 

akce Gaudeamus Praha a Veletrh pražských VŠ. Proběhl DOD, během kterého přednášel dr. 

Czumalo o architektuře první republiky. KTF se zapojila do sbírky Paměť národa, 1. – 11. 11. 

budou na vrátnici ke koupi vlčí máky. 

Proděkan dr. Mohelník informoval o výuce v Ruzyni. Proběhlo první setkání s novým 

vedením věznice, prozatím se vyučuje dle dohodnutého program – studenti jsou zapsáni v 

bakalářském programu Teologické nauky a souběžně studují v rámci CŽV. Ve věznici ale 

nemají zajištěny vhodné podmínky pro napsání bakalářské práce, mají ztížený přístup 
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k počítači i k literatuře. Představil možná řešení dalšího zajištění studia v Ruzyni. Doc. 

Ryšková se dotázala, zda nehrozí pokles motivace vězňů, když nebudou mít možnost 

vysokoškolského vzdělání a získání titulu. Děkan odpověděl, že současní absolventi titul také 

nezískali během pobytu ve věznici, kdo chtějí studium dokončit, činí tak až po propuštění. Dr. 

Vopřada vyjádřil svůj souhlas s navrhovaným řešením a konstatoval, že na CŽV lze nahlížet 

jako na součást jejich vysokoškolského studia. Dr. Mohelník informoval, že vězni obdrží 

certifikát o absolvování CŽV. Doc. Ryšková navrhla dotázat se na Ekonomicko-správní 

fakultě MU Brno, kde výuku vězňů též provozují. Mgr. Martínek vyjádřil názor, že cílem 

KTF je pomoci vězňům začlenit se do společnosti. Děkan odpověděl, že primární cíl je 

edukativní, a ten CŽV uchovává.  

 

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

kolegia děkana. 

5. Schválení zprávy o činnosti AS KTF UK za rok 2017 

Dr. Vopřada konstatoval, že žádné připomínky ke zprávě vzneseny nebyly. 

 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

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

6. Informace z pracovních komisí 

Dr. Nespěšná-Hamsíková podala informace za studijní komisi. Studenti zkontrolovali anotace 

a vznesli výtky proti pozdním zapsáním zápočtů do SISu. Je ku prospěchu studentů, aby se 

studijní komise lépe zviditelnila. Děkan požádal o zápis ze setkání komise a o záznam 

výsledků kontroly anotací.  

 

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

7. Různé 

Dr. Opatrná informovala o volbách do AS KTF UK. Volby se budu konat 10., 12. a 13. 

listopadu, předsedkyní volební komise je dr. Opatrná. Kandidátní lístek podalo 8 vyučujících 

(doc. Bartoň, dr. Bouma, dr. Červenková, dr. Kubík, dr. Fošum, dr. Nespěšná-Hamsíková, dr. 

Szabo, dr. Vopřada) a 5 studentů (Matěj Jirsa, Bc. Vilém Kubáč, Ondřej Šindlář, Mgr. 

Karolína Štauberová, Bc. Barbora Uchytilová). Dr. Vopřada informoval o možnosti vyvěšení 

plakátků na web. Bc. Volfová připomněla hlasování pro park Jaroslava Meda. 

 

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

UKONČENÍ 

Dr. Vopřada ukončil zasedání v 14:30 a poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

 

 

 

David Vopřada, Dr. 

předseda AS KTF UK 
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Za správnost: 

Barbora Sadilová, zapisovatelka 


