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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 27. 11. 2019 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

MUDr. Jan Fošum  

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.  

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. 

Matěj Jirsa 

Bc. Vilém Kubáč 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D. 

Mgr. Karolína Štauberová 

Omluvení členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D.  

ThLic. David Bouma, Th.D.  

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 

Mgr. Barbora Uchytilová

Hosté 

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  

doc. David Vopřada, Dr. – proděkan pro vědu

ZÁPIS 

Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování 

 

Matěj Jirsa zahájil zasedání ve 14.05, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako 

skrutátor byla navržena a tichým souhlasem schválena kol. Štauberová a do komise pro tajné 

hlasování byli navrženi a tichým souhlasem zvoleni kol. Fošum, Nespěšná Hamsíková a 

Jarošová. 

 

Schválení programu 

 

Byl předložen tento navrhovaný program: 

1. Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování 

2. Schválení programu 

3. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS KTF UK dne 30. října 2019 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

5. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech 

6. Ustavení Legislativní komise AS KTF UK 

7. Zprávy z pracovních komisí 

8. Harmonogram zasedání AS KTF UK 

9. Různé 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 
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Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS KTF UK dne 30. října 2019 

Matěj Jirsa konstatoval, že zápisy byly rozeslány. Připomínky Mgr. Štauberové budou 

zapracovány. (Ve 14:10 dorazil na zasedání kol. Kubáč.) 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápisy ze zasedání AS KTF UK dne 30. 10. 2019. 

Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

Proděkanka dr. Oulíková informovala o průběhu udělování prospěchových stipendií. Děkan 

prof. Novotný informoval, že KTF obdržela vyrozumění o udělených akreditacích v listinné 

podobě, je tedy známo i přesné znění doplňujících podmínek, za kterých jsou akreditace 

uděleny na 10 let a které děkan stručně představil. Rektor UK přislíbil možnost oceňování 

studentů KTF Cenou Karla Engliše. 

Proděkan doc. Vopřada informoval o přípravě doktorandských stipendií a o žádostech na 

GAUK. Vědecké oddělení připravuje sebeevaluační zprávu. Bylo podáno 5 žádostí na GAČR, 

podporu získal pouze GAČR doc. Zlatohlávka. Tedy po skončení GAČRu doc. Vopřady a 

NAKI prof. Kuthana bude mít KTF v roce 2021 pouze 1 projekt. ETF získala 3 GAČRy – 

všechny zaměřené na starověké texty. Na konci dubna se bude konat doktorandská konference 

„Autorita – Tradice – Originalita“. Proběhla prezentace nově vydané knihy o vévodkyni 

Savojské pořádaná dr. Oulíkovou. Dále se konala konference o pražské a remešské katedrále, 

konference Jako muže a ženu je stvořil se značným úspěchem, menší účast byla na sympoziu 

ke svatořečení J. H. Newmana. Plánují se konference o Josefu Cibulkovi a Psallite sapienter. 

Doc. Vopřada pozval na poutní slavnost 5. 12. od 16 hod., na adventní rorátní mše s následnou 

snídaní ve středy od 7 hod a na zpívání rorátů na schodech od 8:20. Děkan prof. Novotný 

pozval na vernisáže výstav o Cranachovi a Valdštejnovi taktéž 5. 12. od 17:30 v Litoměřicích.  

Proděkanka dr. Opatrná informovala o dočerpávání projektových financí. Vzniká nový web 

pro uchazeče o studium. KTF se prostřednictvím přednášky doc. Šmída zapojila do Týdne 

vědy pořádaného AV ČR. Proběhl informační den UK a otevření parku Jaroslava Meda, za 

což poděkovala studentské iniciativě. 

Tajemnice dr. Šolcová informovala o probíhající inventarizaci, jejíž předsedkyní komise je 

Ing. Procházková. Proběhla inventura zapůjčených uměleckých děl, 2 z 5 děl KTF vrátí na 

RUK. Projekt Nábyteček se chýlí ke konci, dotace byla za KTF přečerpána, což bude 

kompenzováno ze strany jiné fakulty. Dr. Šolcová požádala o včasné podání pracovních 

výkazů pomvědů za prosinec. 

Děkan prof. Novotný informoval o jednání s AP o nájemní smlouvě: do nového roku KTF 

pravděpodobně vstoupí s novou smlouvou. Nájem bude navýšen, cena ještě nebyla 

předmětem jednání. Dr. Šolcová doplnila, že se plánuje prodloužení smlouvy s UJOP o 

pronájmu učebny P9.  

Dne 8. 12. vyprší lhůta, do které mají církevní fakulty revidovat svůj statut dle konstituce 

Veritatis gaudium. KTF má vyjednaný odklad do konce května 2020 a odeslanou žádost o 

prodloužení lhůty na 5 let. Revize smlouvy mezi ČR a apoštolským stolcem by situaci KTF 

dostatečně neřešila. 

V následné diskuzi dr. Jarošová poděkovala za práci na akreditacích. Kol. Jirsa se dotázal, zda 

KTF zvýšení nájmu finančně unese. Děkan odpověděl, že ano, ovšem na úkor něčeho jiného, 

např. odměn zaměstnancům.  

 

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

kolegia děkana. 
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Schválení podmínek pro přijetí ke studiu v doktorských studijních programech 

Proděkan doc. Vopřada krátce představil podmínky pro přijetí ke studiu. Pro obory Dějiny 

křesťanského umění a Církevní a obecné dějiny jsou podmínky stejné jako v loňském akad. 

roce, pro Katolickou teologii bylo třeba zakomponovat drobné změny související s novou 

akreditací. Dokument ještě projde redakčními, ale nikoli věcnými změnami. Bc. Kubáč 

upozornil na prohozené odstavce a dotázal se na osvědčení o mravní integritě pro studenty 

dějin. Doc. Vopřada to odůvodnil tím, že se dějiny pokládají za teologický obor. Děkan dodal, 

že dle kanonického práva by toto osvědčení měli mít všichni studenti KTF, v praxi ovšem byl 

požadavek zredukován. Dále se kol. Kubáč dotázal, zda se plánuje zaměření na literaturu. 

Doc. Vopřada v odpověď uvedl, že v tuto chvíli není možné literární zaměření personálně 

zajistit.  

 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil podmínky pro přijetí k doktorskému studiu v akad. 

roce 2020/2021.  

Ustavení Legislativní komise AS KTF UK 

Matěj Jirsa konstatoval, že nominovaní dr. Čačík a dr. Kříž s nominací souhlasili. Jako třetího 

člena nominoval Mgr. Štauberovou, která nominaci taktéž přijala. Dr. Fošum se dotázal na 

časovou náročnost práce Legislativní komise. Doc. Vopřada v odpovědi stručně představil 

činnost Legislativní komise. Děkan prof. Novotný doplnil, že bude nová novela zákona o VŠ, 

a pokud by bylo třeba jednat s Římem, byla by práce časově náročnější. V řádném běhu věcí 

bude činnost Legislativní komise minimální.  Doc. Vopřada dodal, že senátní člen komise má 

spíše koordinační úlohu. Proběhlo tajné hlasování. AS KTF UK poté pověřil Legislativní 

komisi posouzením změny Pravidel pro organizaci studia na KTF UK. 

 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0, neplatný hlasovací lístek 1. 

Schválené usnesení: AS KTF UK zvolil členy Legislativní komise JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D., 

PaedDr. ICLic. Bartoloměje Mariána Čačíka a Mgr. Karolínu Štauberovou. 

Zprávy z pracovních komisí 

Pracovní komise neměly pro senát žádné informace. 

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

Harmonogram zasedání AS KTF UK 

Matěj Jirsa navrhl termíny následujících zasedání AS KTF UK.  

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil následující termíny řádných zasedání: 18.12.2019, 

29.1.2020, 26.2., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6., 30.9.2020.  

Různé 

Děkan prof. Novotný požádal senátory, aby se k problémům UK nevyjadřovali jménem AS 

KTF UK. Bc. Kubáč informoval o dotyčném článku v Echo24. Kol. Jirsa doplnil, že ve 

studentské obci proběhla debata o daném článku, Echo24 oslovil i další studenty senátory. Bc. 

Kubáč pozval jménem spolku Copertino na Mikulášskou 5. 12., na které proběhne mj. 

divadelní představení doc. Sládka. Dr. Opatrná požádala o zajištění fotografa. Kol. Jirsa 
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informoval, že proběhne Studentský sněm Kampusu Dejvice, kde bude KTF zastoupena 

dvěma studenty. 

 

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

UKONČENÍ 

Matěj Jirsa ukončil zasedání v 15:20 a poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matěj Jirsa 

místopředseda AS KTF UK 

 

 

 

Za správnost: 

Barbora Sadilová, zapisovatelka 


