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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 19. ČERVNA 2019 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.  

ThLic. David Bouma, Th.D.  

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.  

Matěj Jirsa 

Bc. Vilém Kubáč 

Mgr. Karolína Štauberová 

David Vopřada, Dr. 

Omluvení členové senátu 

MUDr. Jan Fošum  

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

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

Bc. 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  

Mgr. Kateřina Šolcová, Ph.D. – tajemnice 

ZÁPIS 

1. Zahájení, určení skrutátorů 

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

skrutátor byl navržen a tichým souhlasem schválen kol. Kubáč. 

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 29. května 2019 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

5. Schválení výroční zprávy o činnosti KTF UK v roce 2018 

6. Schválení výroční zprávy o činnosti AS KTF UK v roce 2018 

7. Zprávy z pracovních komisí 

8. Různé 

Dr. Vopřada informoval, že kol. Kubáč navrhl 18. června přidat do programu usnesení diskuto-

vané na minulém zasedání v bodu Různé, ale kvůli požadavku jednacího řádu požádat o zařazení 

na program jednání sedmidenní lhůtu bude navrhovaný bod zařazen opět do bodu Různé. 

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 29. května 2019 

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

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 29. 5. 2019. 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů děkana, dotazy 

Děkan prof. Novotný podal informace o dění na KTF. VR schválila akreditační spisy všech 

připravovaných studijních programů, ty byly dále postoupeny na RUK. NAÚ udělil KTF 

akreditaci pro habilitační a profesorské řízení v oboru DKU. Druhá projednávaná žádost KTF o 

akreditaci habilitačního a profesorského řízení v oboru Církevní dějiny dosud rozhodnuta nebyla. 

Jsou připravena rozhodnutí o přidělení mimořádných doktorandských stipendií a evaluace 

doktorského studia doktorandy. Probíhají nominace do procesu hodnocení publikačních výstupů 

KTF.  

 Dr. Oulíková informovala o zápisu do 1. ročníků, který proběhne na přání RUK příští čtvrtek. 

Děkan prof. Novotný dále informoval o přípravách nového akad. roku. Dochází ke změně způsobu 

evidence pracovní doby pracovníků KTF. 

 Tajemnice dr. Šolcová informovala, že proběhne malování vybraných kanceláří a chodby 

v prvním patře, bude pořízen nový nábytek. Dále se čeká na dotaci, ze které by byla financována 

knihovna a vybavení nové studovny.   

 Dr. Opatrná informovala o proběhlé péči o uchazeče a o studenty při SZZ. Proběhlo 

dotazníkové šetření mezi uchazeči. Probíhá přihlašování do 2. kola přijímacího řízení. Nápady na 

propagaci 2. kola jsou vítány, stejně jako osobní doporučení KTF. 

 Legislativní komise AS UK doporučila novelizaci předpisů projednaných AS KTF UK na 

posledním zasedání, kterou AS UK projedná na červnovém zasedání.  

 KTF obdržela odpověď Kongregace pro katolickou výchovu na žádost o pětiletý odklad 

naplnění požadavků konstituce Veritatis gaudium, podle níž má vedení KTF spolu s nunciaturou 

do 25. 5. 2020 uvést statut KTF do souladu s konstitucí a dát statutu solidní právní základ.  

 Kol. Kubáč se dotázal k červnovým zápisům do 1. ročníků, zda se studium počítá již od června. 

Dr. Oulíková odpověděla, že délka studia se počítá až od 1. dne akad. roku.  

Kol. Jirsa se dotázal na důvod neprodloužení smlouvy kol. Szaba. Děkan prof. Novotný uvedl 

v odpověď, že rozumí znepokojení studentů, ale nemůže hovořit o pracovněprávních 

záležitostech, tato však byla konzultována a projednána s dr. Szabem. Výuka na příští rok je 

zajištěna.  

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

děkana. 

5. Schválení výroční zprávy o činnosti KTF UK v roce 2018 

Dr. Opatrná konstatovala, že informace byly zaslány v průvodním dopise. Výroční zpráva prošla 

řadou změn, aby byla přehlednější. Během léta bude graficky zpracována a vytištěna, aby bylo 

možno ji použít i k propagaci KTF. Jedná se zároveň o mustr na dalších 5 let, do kterého budou 

jen vkládány informace. Dr. Nespěšná upozornila na jednu chybu a kol. Jirsa na chybějící 

informaci.  

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil výroční zprávu o činnosti KTF UK v roce 2018. 

6. Schválení výroční zprávy o činnosti AS KTF UK v roce 2018 

Dr. Vopřada konstatoval, že informace byly zaslány v průvodním dopise, a krátce představil 



 

– 3 – 

 

výroční zprávu.  

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil výroční zprávu o činnosti AS KTF UK v roce 2018.  

7. Zprávy z pracovních komisí 

Pracovní komise neměly pro AS KTF žádné informace. 

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

8. Různé 

Dr. Vopřada navrhl následující termíny zasedání AS KTF, všechny od 14:00:  

 25. 9. 

 30. 10.  

 27. 11. 

 18. 12. 

Termíny byly schváleny tichým souhlasem. 

 Kol. Jirsa navrhl, aby AS KTF poděkoval dr. Szabovi za jeho činnost v senátu prostřednictvím 

usnesení. Dr. Vopřada informoval, že mu již osobně poděkoval v e-mailové korespondenci. Děkan 

prof. Novotný navrhl nechat toto usnesení na září. Dr. Bouma dodal, že osobní poděkování vnímá 

jako hodnotnější než kolektivní. 

 Kol. Kubáč podal informace k bodu, který navrhl k projednání. Krátce představil iniciativu 

Univerzity za klima a navrhl usnesení: AS KTF UK si je vědom klimatické nouze, a proto vyjadřuje 

podporu studentským iniciativám Univerzity za klima a Fridays for Future při jejich protestech 

za klima. (Ve 14:45 odešla ze zasedání dr. Červenková). Doc. Bartoň vyjádřil svůj nesouhlas s tím, 

aby se AS KTF k danému bodu vyjadřoval, a to z důvodu politické neangažovanosti senátu, a aby 

se KTF nepřipojovala k určitým politickým proudům. Kol. Kubáč namítl, že vícero fakult 

iniciativy již podpořilo. Dr. Bouma poděkoval za impuls, ale taky se přimluvil, aby se usnesení 

neschvalovalo. Mgr. Štauberová vyjádřila své výhrady vůči Fridays for Future a svůj názor, že je 

zapotřebí spíše konkrétních kroků. Dr. Nespěšná konstatovala, že je třeba apelovat na ministra 

zemědělství, nicméně je otázkou, zda usnesení něčemu pomůže; přesto by byla pro. Dr. Vopřada 

uzavřel diskusi s tím, že je záhodno o iniciativách dále informovat v rámci fakulty a další diskuzi 

bude možno vést na zářijovém zasedání. 

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

UKONČENÍ 

Dr. Vopřada ukončil zasedání v 15:05 a poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

 

 

doc. David Vopřada, Dr. 

předseda AS KTF UK 

 

 

 

Za správnost: 

Barbora Sadilová, zapisovatelka 


