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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 24. DUBNA 2019 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D.  

ThLic.Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.  

Matěj Jirsa  

Bc. Vilém Kubáč 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

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

Mgr. Karolína Štauberová 

Bc. Barbora Uchytilová  

David Vopřada, Dr. 

Omluvení členové senátu 

ThLic. David Bouma, Th.D.  

MUDr. Jan Fošum  

Hosté 

doc. PhDr. Petr Kubín, Th.D., Ph.D. – proděkan 

pro vědu 

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 

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

vztahy 

ZÁPIS 

1. Zahájení, určení skrutátorů 

Dr. Vopřada zahájil zasedání ve 14.05, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako 

skrutátor byla navržena a tichým souhlasem schválena kol. Uchytilová. 

2. Schválení programu 

Byl předložen tento navrhovaný program:  

 

1. Zahájení, určení skrutátorů  

2. Schválení programu  

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 27. března 2019  

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy  

5. Vyjádření k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě  

6. Schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2018  

7. Schválení rozvahy příjmů a výdajů na rok 2019  

8. Zprávy z pracovních komisí 

9. Různé 
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Hlasování: pro 8, 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. března 2019 

Dr. Vopřada konstatoval, že zápis byl rozeslán, připomínky byly zapracovány. 

 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 27. 3. 

2019.  

4. Vystoupení děkana fakulty, členů děkana, dotazy 

Děkan prof. Novotný informoval o navázání pracovního poměru s Ing. Petrem Mikešem a o 

nově vypsaném výběrovém řízení na místo akademického pracovníka (angličtina, teologie). 

Dále prezentoval současný stav přijímacího řízení. V 1. kole je celkem přihlášeno 229 

uchazečů, proběhne 2. kolo přijímacích zkoušek. Podmínky pro 2. kolo přijímacího řízení, které 

senát schvaloval na březnovém zasedání, musí být ještě opraveny, datum uzávěrky přihlášek je 

posunuto na 5. 8. Běží příprava dalšího akad. roku, již je připraven harmonogram akad. roku, 

který bude brzy zveřejněn na webových stránkách. Dne 23. 5. v 15:30 bude na Vyšehradě 

slaveno Te Deum, hlavním celebrantem bude nový nuncius. 

Ve stipendijním fondu byla nashromážděna částka, jíž má děkan fakulty v úmyslu přispět jednak 

doktorandům, jednak k povzbuzení tvůrčí činnosti studentů – včasné podněty na co konkrétně 

v této oblasti přispět jsou vítány. Podle univerzitních předpisů může být částka vynaložena na 

stipendium za vynikající výzkumné, vývojové, inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky, 

nebo na doktorandské stipendium, příp. na stipendium v případech zvláštního zřetele hodných. 

Proděkan doc. Kubín doplnil, že přebytek činí 600 tis. Kč. Představil následující návrh 

vědeckého oddělení: doktorandům 1. roč. by bylo přiděleno jednorázové stipendium 12 tis. Kč, 

vyšším ročníkům pak podle míry plnění povinností: částečné plnění – 12 tis. Kč, plnění beze 

zbytku – 22 tis. Kč. Dále by se od dubna včetně mohlo navýšit nejnižší pravidelné měsíční 

doktorandské stipendium o 1 tis. Kč. Děkan prof. Novotný konstatoval, že doktorandská 

stipendia na KTF patří k nejnižším na UK, doktorand zde může měsíčně dostávat max. 12,5 tis. 

Kč.  

Zdárně proběhla mezinárodní doktorandská konference. (Ve 14:20 dorazila na zasedání dr. 

Červenková.) V září mezi 16. a 22. navštíví KTF prof. Moira McQueen, členka Mezinárodní 

teologické komise a vedoucí Kanadského katolického institutu bioetiky. Uvažuje se o formátu 

odborného kolokvia. KTF dostala asi 160 tis. Kč na podporu mezinárodní spolupráce. Proděkan 

dr. Štica dodal, že z částky je možné spolufinancovat i některé výjezdy studentů. Bylo podáno 

7 projektů GAČR, z toho 2 teologické. Na Progres bylo letos KTF přiděleno 6,7 mil. Kč, z toho 

bylo 1,2 mil Kč vyčleněno na dílčí vědecké projekty a 675 tis. Kč na kofinancování projektu 

Primus dr. Fornasiero. Pracovníci ústavu dějin umění podali 8 dílčích vědeckých projektů, 

pracovníci katedry biblických věd a starých jazyků podali 4 projekty, pracovníci katedry 

církevních dějin a literární historie 1 projekt, katedry pastorálních oborů a právních věd 2 

projekty, systematické teologie a filosofie 8 projektů včetně 2 celofakultních. Vstoupila 

v platnost 2 opatření děkana: Hospodaření s grantovými prostředky a Ediční činnost. Ediční 

plán KTF stále ještě není, ač se ediční komise již sešla. Proběhl audit IT, část správy IT by 

mohla být přenesena na ÚVT UK, bude se provádět migrace na servery UK, zřejmě se otevře 

možnost intranetu, sdíleného kalendáře aj. (Ve 14:30 dorazil na zasedání kol. Kubáč.) KTF 

dostala od KVPŽŘ dar 300 tis. Kč, za nějž se vymalují některé místnosti KTF. Vyšlo nové 

opatření děkana Výše příspěvku zaměstnancům v roce 2019, od 1. 6. bude navýšen příspěvek 

na stravování.  

Proběhlo setkání s ředitelem VOŠ Jabok P. Aloisem Křišťanem ohledně případné spolupráce 

s KTF. V květnu proběhne další krok stěhování knihovny. Dne 26. 9. proběhne setkání 
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zaměstnanců KTF u kapucínů. Je připravováno soustředění studentů 1. ročníků. Rozvíjí se péče 

o měkké dovednosti studentů k usnadnění zaměstnatelnosti.  

Proděkanka dr. Opatrná informovala o účasti KTF na Dnu CŽV 13. 4. a o plánované Noci vědců 

26./27.9.  Poděkovala za účast v akci Cross campus. Tým bohoslovců se v rámci všech týmu 

umístil na 11. místě. Informovala o potížích s projektem Kampus Dejvice. Na 28. 4. vyhlašují 

studenti ČVUT a VŠCHT stávku, aby na tyto problémy upozornili Magistrát HMP. 

Děkan prof. Novotný podal informace ohledně kanonického postavení KTF. Byla podána 

žádost o odklad povinnosti upravit statut KTF podle konstituce Veritatis gaudium, dosud 

nepřišla odpověď. Proběhla rozprava s velvyslancem dr. V. Kolajou na téma kolize 

kanonického a civilního práva a rozprava s generálním sekretářem ČBK. 

Dne 17. 11. 2019 proběhnou různé oslavy 30. výročí, KTF se připojí k iniciativě UK příspěvky 

do publikace s rozhovory bývalých studentů, kteří se zúčastnili 17. 11. 1989. Studentská 

iniciativa přišla s návrhem zachytit vzpomínky studentů KTF (tehdy v Litoměřicích) na dané 

události. Současní studenti by s těmito pamětníky natočili medailonky. Další návrhy je možné 

přednést dr. Opatrné. Dne 25. 4. se koná VR UK, kde doc. Zlatohlávek obdrží pamětní medaili 

UK. 

V následné diskuzi se kol. Jirsa dotázal na uznávání latiny z teologického konviktu. Dr. 

Oulíková odpověděla, že podle nadřazených nařízení RUK latinu z konviktu uznávat nelze, 

protože se jedná o jinou formu studia mimo UK. Je možné tuto záležitost ošetřit vstupním 

testem nebo domluvou s vyučujícím. Doc. Bartoň navrhl, aby se vyučující latiny neformálně 

dohodl s vyučujícím z konviktu. Doc. Bartoň znovu navrhl uvážit změnu opatření děkana 

Uznání splnění kontroly studia předmětu, aby bylo možno vynikajícím zahraničním studentům 

uznat až 100 % kreditů. Děkan oponoval, že je třeba, aby student část studia absolvoval na KTF, 

jeho povinnosti splněné v zahraničí mohou tvořit max. 75 % povinností na KTF. Před vydáním 

opatření proběhla rozmluva děkana s římskými bohoslovci na toto téma.  

 

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

kolegia děkana. 

5. Vyjádření k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě  

Děkan prof. Novotný konstatoval, že podstatné již bylo vyjádřeno v průvodním dopise. AS KTF 

je žádán, aby se vyjádřil k záměru uskutečňovat studijní programy z předložených šesti 

akreditačních spisů; všechny studijní programy jsou již na KTF uskutečňovány. Rektor UK 

prof. Zima stanovil harmonogram akreditací, podle něhož všechny studijní programy všech 

fakult UK musí být reakreditovány. Předložené akreditační spisy s možnými drobnými 

změnami následně schválí VR KTF. Té bude předložena ještě akreditace habilitačního řízení a 

řízení ke jmenování profesorem v oboru Katolická teologie. Akreditace předpokládá změnu 

z kombinované formy studia na distanční, fakticky se tím ale nic nemění, pro každý předmět 

bude muset vzniknout studijní opora. 

Dr. Szabo se dotázal, zda je lhůta 10 let platnosti akreditace dána RUK. Děkan fakulty 

v odpovědi informoval, že lhůta 10 let je maximum, jaké umožnuje zákon. Na kolik let KTF 

akreditace dostane, určí Rada pro vnitřní hodnocení, zájmem KTF je získat akreditace všech 

oborů na 10 let. Dr. Szabo dále upozornil, že ve studijním plánu pro distanční formy studia 

v doporučených volitelných předmětech není uveden žádný předmět. Děkan prof. Novotný 

informoval, že tyto předměty v akreditačním spise nemusí být uváděny. Studentům bude 

doporučeno, aby studovali jeden klasický jazyk a naplnili tak potřebný počet kreditů u 

volitelných předmětů, alternace bude možná. Ve vypisování doporučených volitelných 

předmětů se bude tvořit určitá strategie. 

Bc. Uchytilová se dotázala, zda se v rámci předmětu Vizuální kultura vyhoví žádostem studentů 

o více architektury. Dr. Oulíková odpověděla, že v předmětu Vizuální kultura se budou střídat 

vyučující, a prostor pro přednášení architektury tu tedy bude. Dr. Kubík doplnil, že v akreditaci 

přibyl předmět Stavebně historický průzkum. Mgr. Štauberová se dotázala, zda budou klasické 
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jazyky vypisovány každý rok. Děkan odpověděl, že to není záležitostí akreditace. Bylo by 

žádoucí, aby byla každý rok paralelně vyučována morfologie i syntax, což by ovšem 

vyžadovalo personální posílení. Dr. Červenková upozornila, že klasický jazyk studenty zahltí; 

lépe, aby si ho zapsali až po 1. ročníku. Děkan odpověděl, že rozvržení předmětů je 

konstruováno tak, že prostor na doporučeně volitelné předměty se otevře ve 3. a 4. ročníku. 

Kol. Jirsa poděkoval za vstřícnost k návrhům studentů a dotázal se na předmět Quodlibeta. 

Děkan fakulty odpověděl, že se jedná o 5 ročníkových kurzů s relativně volnou náplní, jejichž 

cílem je „internacionalizace doma“ a rozšiřování obzorů studenta. Předmět bude možno plnit 

např. návštěvami přednášek zahraničních hostů KTF apod. Kol. Jirsa se dotázal, jak bude 

předmět časově náročný. Děkan odpověděl, že to ještě není definováno. Kol. Jirsa se dotázal na 

uznávání předmětů z Arcibiskupského semináře. Děkan odpověděl, že uznávány nebudou. 

Některé předměty by bylo možné prohovořit s katedrou pastorálních oborů a právních věd a 

nabídnout je formou volitelných předmětů pro všechny studenty. Mgr. Štauberová se dotázala, 

zda bude i pro distanční studium možnost zapsat si Quodlibeta. Děkan odpověděl kladně. Bc. 

Uchytilová ocenila, že se v rámci DKU konečně dosáhlo provázání s teologií, které KTF 

odlišuje od FF. 

 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK vyjádřil souhlas s návrhy studijních programů 

uskutečňovaných na fakultě. 

6. Schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2018  

Děkan prof. Novotný konstatoval, že podstatné bylo rozesláno, a poděkoval Ing. Procházkové 

za vypracování zprávy. Proběhlo setkání nad tabulkami. Ing. Procházková informovala, že 

vývoj účetnictví je pozitivní a v kladných číslech, a má tedy ve fondech určitou rezervu. Dr. 

Vopřada se dotázal, zda jsou na obzoru nějaká rizika pro hospodaření KTF. Děkan fakulty 

odpověděl spíše záporně, nicméně by mohlo hrozit navýšení nájmu. Probíhá revize nájemní 

smlouvy. Dalším rizikem by mohlo být případné navýšení minimální mzdy ze strany RUK. 

 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil výroční zprávu o hospodaření za rok 2018. 

7. Schválení rozvahy příjmů a výdajů na rok 2019  

Ing. Procházková krátce představila tabulky s rozdělením finančních prostředků. K dispozici 

má KTF částku 28,99 mil. Kč, kterou schválil AS UK. Dr. Szabo se dotázal, zda se některá 

položka výrazně liší oproti předchozím rokům. Děkan fakulty odpověděl, že některé položky 

přibyly (výměna koberců, malování) a kupříkladu stravování bylo upraveno. Děkan prof. 

Novotný informoval, že AP avizuje zrušení kategorizace nájmů a zavedení paušálního 

nájemného. Na ČBK bude odeslán dopis s žádostí o zrušení nájmu či o příspěvek na nájemné. 

Dr. Vopřada se dotázal na tzv. kohezi a zda jsou změny v koeficientech A a K. Ing. Procházková 

odpověděla, že koheze byla nárazovou záležitostí minulých let. Děkan prof. Novotný dodal, že 

s koeficienty A a K může KTF pracovat jen v omezené míře. Pokud jde o A, je cílem KTF 

udržet počet studentů přihlášených do 1. ročníku. Pokud se zlepší celková kvalita KTF, pak se 

změní i koeficient K. 

 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil rozvahu příjmů a výdajů na rok 2019. 
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8. Zprávy z pracovních komisí 

Dr. Szabo konstatoval, že Legislativní komisi nebyl dán žádný podnět k řešení. Za Studijní 

komisi informoval kol. Jirsa o podnětu, který dostala studentská komora AS KTF. Dr. Vopřada 

dodal, že podnět tohoto typu by měl být směřován na proděkanku pro studium. 

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

9. Různé 

Dr. Opatrná požádala studentskou komoru o zasílání informací o akcích Copertina za účelem 

jejich propagace na webových stránkách. Bc. Kubáč informoval o KTFestu, který proběhne 21. 

května. Dr. Szabo se dotázal, v jakém stadiu je sloučení arc. seminářů Praha a Olomouc. Děkan 

prof. Novotný odpověděl, že sloučení je pouze předmětem diskuze. Dr. Szabo dále informoval 

o velmi vážném zdravotním stavu prof. Wolfa. Děkan fakulty informoval o zdravotním stavu 

prof. Ambrustera. 

 

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 


