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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 
DNE 27. ÚNORA 2019 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

ThLic. David Bouma, Th.D.  
ThLic.Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 
Bc. Vilém Kubáč 
PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  
MUDr. Jan Fošum   

ICLic. Mgr. et Mgr. Miloš Szabo, Th.D.  
Mgr. Karolína Štauberová 
Bc. Barbora Uchytilová  
David Vopřada, Dr. 

Omluvení členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D.  
Matěj Jirsa 

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.  

Hosté 

Bc. Mgr. Iveta Isabela Anderlová, DiS. 
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 
 
 

ZÁPIS 

1. Zahájení, určení skrutátorů, komise pro tajné hlasování 

Dr. Vopřada zahájil zasedání ve 14.05, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako 
skrutátor byl navržen a tichým souhlasem schválen kol. Kubáč. Členy komise pro tajné 
hlasování byli navrženi a tichým souhlasem zvoleni kol. Kubík, Szabo a Štauberová. 

2. Schválení programu 

Byl předložen tento navrhovaný program: 
1. Zahájení, určení skrutátorů, komise pro tajné hlasování  
2. Schválení programu  
3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 30. ledna 2019  
4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy  
5. Souhlas se jmenováním členů Disciplinární komise KTF UK  
6. Volba členů Legislativní komise AS KTF UK  
7. Volba členů Studijní komise AS KTF UK a nominace zástupců senátu pro hodnocení 
    vzdělávací činnosti fakulty  
8. Různé 
 
Dr. Vopřada navrhl spojit tři tajná hlasování v bodech 5–7 programu.  
 
Hlasování: pro 8, 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. ledna 3019 

Dr. Vopřada konstatoval, že zápis byl rozeslán. Kol. Szabo a kol. Kubáč přednesli na místě 
drobné připomínky k zápisu, které byly zapracovány. (Ve 14:10 dorazila na zasedání dr. 
Červenková.) 
 
Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 30. 1. 
2019. 

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

Děkan prof. Novotný omluvil nepřítomné proděkany. Informoval, že na konci ledna ukončil 
na vlastní žádost působení na KTF dr. Nosek. Zemřel bývalý pedagog KTF dr. Stanislav 
Prokop.  
Probíhá příprava akreditací, nejpozději do května musí být na RUK odevzdáno 7 
akreditačních spisů (studijní programy Katolická teologie, Teologické nauky a Dějiny 
křesťanského umění). Úspěšně proběhl kurz CŽV Prevence sexuálního zneužívání dětí, pro 
velký zájem proběhnou ještě 2 termíny. Promýšlí se příprava specializovanějšího kurzu na 
toto téma. Připravují se kurzy CŽV, U3V a katechetický kurz, který by kopíroval půdorys 
kombinovaného studia. Na základě žádosti AP se připravuje kurz Management farnosti. 
Připravuje se elektronická forma přihlašování do CŽV. Na KTF probíhá audit doktorského 
studia (obor Církevní a obecné dějiny). Bc. Klára Krásenská získala cenu Josefa Dobrovského 
za svou bakalářskou práci.  
Proběhlo zasedání VR, kde bylo zastaveno habilitační řízení dr. Romana Míčky. Bylo 
zahájeno habilitační řízení dr. Vopřady. Byla projednána aktualizace dlouhodobě-
strategického záměru KTF na rok 2019. Byla vyhlášena možnost podávání projektů GAČR. 
Na projekty Progres obdrží KTF dotaci 6,7 mil. Kč. Děkan stručně představil projekt Primus. 
Na KTF jsou řešeny 2 projekty Primus, řešiteli jsou dr. Štěch dr. Fornasiero. Děkan představil 
situaci týkající se prvního programu a Centra teologie, filosofie a mediální teorie; celý projekt 
přechází z KTF na ETF spolu s řešitelským kolektivem, což povede k zániku centra, které 
bylo nositelem tohoto projektu; řešitelský kolektiv UNCE projektu Teologická antropologie 
v ekumenické perspektivě, který je sdílený KTF a ETF, bude také muset projít změnami. 
Děkan krátce informoval o nových opatřeních děkana.  
Dr. Oulíková oznámila změnu v harmonogramu akad. roku; na přání RUK bude časný zápis 
pro úspěšné uchazeče o studium, a to 27. 6. 
Stále probíhá audit počítačové sítě. KTF byl přislíben dar 350 tis. Kč od Konference vyšších 
představených mužských řeholí. 13. 3. se děkan zúčastní předsednictva Konference vyšších 
představených ženských řeholí. Pro knihovnu je připravován dílčí rozpočet a akviziční plán. 
Pokračují problémy se stěhováním místností 19 a 20, KTF už knihy vystěhovala. 
Dr. Opatrná informovala o účasti KTF na Veletrhu památek. Další akcí bude Den CŽV 13. 4., 
pořádaný RUK. Vznikly nové letáčky KTF. Přišla odpověď z RUK, že podaný Institucionální 
plán na r. 2019 a 2020 je schválen. Dr. Opatrná krátce představila Institucionální plán, na 
jehož realizaci má KTF k dispozici 1,474 mil. Kč. Částka je rozdělena na různé aktivity 
(veletrhy, specializovaný web pro uchazeče, internacionalizace, teologické doktorandské 
kolokvium, odborné působení KTF na veřejnost, vzdělávací kurzy pro zaměstnance, zlepšení 
pracovních podmínek zaměstnanců, kurzy na rozvoj měkkých dovedností studentů, 
seznamovací kurzy pro studenty 1. ročníků, komunikace s Klubem absolventů a přátel KTF). 
Institucionální plán má ještě vnitrofakultní část, v rámci níž bude financováno asi 5 projektů. 
Dr. Szabo stručně informoval o kurzech U3V. Dotázal se, zda se elektronické přihlášky budou 
používat i pro U3V. Dr. Opatrná informovala, že přihlášku bude možno podat obojím 
způsobem. Nově jsou vypsány dva kurzy U3V v oboru dějin křesťanského umění, garantem 
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kurzu Dějiny křesťanského umění je dr. Szabo, garantem kurzu Velcí mistři českého baroka je 
dr. Opatrná. Děkan informoval o nárůstu počtu studentů U3V. 
Děkan informoval o změně zákona o VŠ, který nabyde účinnosti od června. Je nově 
definována pracovní doba akademických pracovníků. Změna zákona neprošla RVŠ ani 
Konferencí rektorů. 
Ohledně konstituce Veritatis gaudium děkan jednal s velvyslancem ČR u Svatého stolce, dále 
s CMTF UPOL a TF JCU. Došlo k setkání děkana s biskupy české církevní provincie. KTF 
dostala pověření k přípravě jáhenského roku, CŽV pro klérus až do důchodu, kurzu trvalé 
formace pro novokněze, aj. Děkan seznámil biskupy s kolizí mezi civilním a kanonickým 
právem, katolická církev není s KTF právně spojena nezpochybnitelným způsobem. 
Biskupové na přání děkana odhlasovali žádost o odklad (5 let) povinností upravit statut podle 
Veritatis gaudium. Žádost byla doručena do Říma. 
Bc. Uchytilová se dotázala, zda jsou mezi uchazeči kurzů CŽV lidé produktivního věku. Dr. 
Opatrná odpověděla, že kurzy U3V jsou jen pro uchazeče důchodového věku, ale jsou 
vypsány i jako kurzy CŽV, kam se mohou zapsat lidé jakéhokoli věku. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy 
kolegia děkana. 

5. Souhlas se jmenováním členů Disciplinární komise KTF UK 

Děkan prof. Novotný konstatoval, že podkladové materiály byly rozeslány. Členové 
Disciplinární komise jsou jmenováni na dobu určitou, která se u jednotlivých členů může 
měnit. Kol. Matisovská a Weissová byly dosud náhradnicemi Disciplinární komise, nyní jsou 
navrženy jako členky.  
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vyjádřil souhlas se jmenováním těchto členek a náhradnic 
disciplinární komise: Mgr. Nina Weissová (členka), Zuzana Matisovská (členka), Barbora 
Špačková (náhradnice), Bc. Magdalena Vopařilová (náhradnice). 

6. Volba členů Legislativní komise AS KTF UK 

Dr. Vopřada konstatoval, že jména nominovaných byla rozeslána v podkladech. Dr. Szabo 
dodal, že doc. Horák na vlastní žádost nominován nebyl.  
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK zvolil členy Legislativní komise AS KTF UK PaedDr. JCLic. 
Mgr. Bartoloměje Mariána Čačíka, O.Praem., ICLic. Mgr. et Mgr. Miloše Szabo, Th.D., a 
JUDr. Václava Valeše, Ph.D. 
 
7. Volba členů Studijní komise AS KTF UK a nominace zástupců senátu pro hodnocení 
vzdělávací činnosti fakulty  
 
Dr. Vopřada připomněl, že členové-studenti Studijní komise by byli zároveň nominováni jako 
zástupci senátu pro evaluaci výuky. Všichni nominovaní kromě Bc. Zborníkové souhlasili se 
jmenováním. (V 15:30 opustili zasedání dr. Červenková a Bc. Kubáč.) 
 
Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválená usnesení:  
AS KTF UK zvolil členy Studijní komise AS KTF UK PhDr. Magdalénu Nespěšnou 
Hamsíkovou, Ph.D., Ondřeje Šindláře a Bc. Barboru Uchytilovou. 
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AS KTF UK nominoval studentské členy Studijní komise AS KTF UK jako zástupce senátu pro 
hodnocení vzdělávací činnosti fakulty. 

8. Různé 

Bc. Uchytilová se omluvila z následujících tří zasedání AS KTF z důvodu studijního pobytu 
ve Vídni. Dr. Vopřada se omluvil z následujícího zasedání. (V 15:45 opustil zasedání dr. 
Fošum a dorazil Bc. Kubáč.) Mgr. Anderlová upozornila na nesrovnalost v harmonogramu 
akad. roku a na nefunkčnost e-mailu studentské komory AS KTF. 
 
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace v bodu Různé. 
 

UKONČENÍ 

Dr. Vopřada ukončil zasedání v 15:50 a poděkoval všem přítomným za účast. 
 
 
 
 
 

David Vopřada, Dr. 
předseda AS KTF UK 

 
 
 
Za správnost: 
Barbora Sadilová, zapisovatelka 


