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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 25. ZÁŘÍ 2019 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.  

ThLic. David Bouma, Th.D.  

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.  

Bc. Vilém Kubáč 

Mgr. Karolína Štauberová 

Bc. Barbora Uchytilová 

doc. David Vopřada, Dr.

Omluvení členové senátu 

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 

MUDr. Jan Fošum  

Matěj Jirsa 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

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

 

Hosté 

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 a komise pro tajné hlasování 

Doc. Vopřada zahájil zasedání ve 14.10, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako 

skrutátor byl navržen a tichým souhlasem schválen kol. Bouma. Členy komise pro tajné hlasování 

byli navrženi a tichým souhlasem zvoleni kol. Bartoň, Nespěšná Hamsíková a Štauberová. 

2. Schválení programu 

Byl předložen tento navrhovaný program: 

1. Zahájení, určení skrutátorů a komise pro tajné hlasování 

2. Schválení programu  

3. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 19. června 2019  

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

5. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu (1. kolo)  

6. Schválení výše stipendií v akademickém roce 2019/20  

7. Vyjádření ke změně v osobě proděkana pro vědu  

8. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS KTF UK a AS UK 

9. Zprávy z pracovních komisí 

10. Různé 

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 

https://www.ktf.cuni.cz/KTF-316.html


 

– 2 – 

 

3. Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 19. června 2019 

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

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 19. 6. 2019. 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

Děkan prof. Novotný srdečně pozdravil přítomné členy AS KTF a podal informace o dění na KTF. 

S vděčností vzpomenul zesnulého prof. Mikuláše Lobkowicze, bývalého administrátora KTF. 

Dále vyslovil poděkování dr. Szabovi, který ukončil své působení na KTF. Na studijní oddělení 

nově nastoupila Mgr. Zuzana Matisovská a do knihovny Eva Šolcová, DiS. 

Proděkanka dr. Oulíková krátce představila tabulku srovnávající počet studentů zapsaných do 

prvních ročníků v minulém a současném akad. roce. Pokles oproti loňskému roku snad nebude 

tak razantní, přestože nastupují slabé ročníky. V oboru Aplikovaná etika se letos poprvé nekonalo 

přijímací řízení. 

Děkan prof. Novotný informoval o uzavření procesu akreditací. Všechny studijní obory KTF jsou 

nyní akreditovány na 10 let. Srdečně pozval na zahajovací mši Veni Sancte 1. 10. od 10:30 hod. 

Poděkoval za organizaci přednášky prof. Moiry McQueen a pozval na konferenci Christus vivit 

3. 10., na konferenci o Tomáši Špidlíkovi 21. 10. a na konferenci Svatý J. H. Newman a dějiny 

dogmatu 30. 10. 

Dne 26. 9. proběhne hlasování VR UK ohledně žádosti o akreditaci habilitací a profesur v oboru 

Katolická teologie, bude-li její stanovisko kladné, bude spis postoupen na NAÚ.  

Proděkan dr. Štica zmínil přednášku prof. Moiry McQueen, jíž se zúčastnilo zhruba 100 

posluchačů. Dne 18.  9. proběhlo informativní setkání pro studenty doktorského studia, 19. 9. bylo 

vyhlášeno podzimní kolo výběrového řízení Erasmus+ pro studijní pobyty a dále bylo vyhlášeno 

podzimní kolo Fondu mobility. Další výběrová řízení na zahraniční stáže a zaměstnanecké pobyty 

budou vyhlášena v první polovině října. 

Děkan prof. Novotný dále informoval, že novela vnitřních předpisů KTF byla schválena AS UK. 

Proběhla jednání s biskupy české církevní provincie o finančních příspěvcích KTF a stále probíhá 

jednání s AP o revizi nájemní smlouvy. 

Tajemnice dr. Šolcová informovala o nově zřízené malé studovně v knihovně a o dokončení 

multimedializace zasedací místnosti.  

Děkan prof. Novotný doplnil, že dále proběhlo vymalování chodeb a některých kabinetů a výměna 

některých podlah a nábytku. Stále běží migrace serverů. (Ve 14:30 dorazila na zasedání kol. 

Uchytilová.) 

Proděkanka dr. Opatrná informovala, že výroční zpráva o činnosti KTF UK bude brzy připravena 

k tisku. V září proběhla akce Festival vědy, během které navštívilo stánek KTF asi 200 dětí. Dále 

proběhne Noc vědců, do které je KTF zapojena poprvé. Probíhá propagace přijímacího řízení do 

akad. roku 2020/21. KTF se zapojí do Dnů architektury a přednáškou doc. Šmída do projektu 

Juniorská univerzita. Příští víkend proběhne seznamovací výjezd pro první ročníky. Na podzim 

budou na KTF probíhat kurzy měkkých dovedností.  

Děkan prof. Novotný podal informace ke kanonickému postavení KTF. Bylo ještě jednou 

zažádáno o odklad naplnění požadavků konstituce Veritatis gaudium. V říjnu proběhne na 

nunciatuře jednání na toto téma a žádost bude postoupena dále.  

Proděkan dr. Mohelník krátce poreferoval o výuce v Ruzyňské věznici: bude se jednat výhradně 

o CŽV, absolventi budou moci po propuštění požádat o uznání předmětů a dokončit na KTF 

bakalářské studium Teologických nauk. 

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

děkana. 
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5. Schválení podmínek pro přijetí ke studiu (1. kolo)  

Proděkanka dr. Oulíková konstatovala, že podkladové materiály byly rozeslány. Termín podávání 

přihlášek bude přesunut zpět na únor. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil podmínky pro přijetí ke studiu v akademickém roce 
2020/2021 (1. kolo). 

6. Schválení výše stipendií v akademickém roce 2019/20 

Doc. Vopřada konstatoval, že podkladové materiály byly rozeslány.   

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválená usnesení: AS KTF UK schválil výši stipendia za vynikající studijní výsledky 
v akademickém roce 2019/2020. 

AS KTF UK schválil výši doktorského stipendia v akademickém roce 2019/2020.  

AS KTF UK schválil výši stipendia v případech zvláštního zřetele hodných v akademickém roce 
2019/2020. 

7. Vyjádření ke změně v osobě proděkana pro vědu  

Doc. Vopřada předal místopředsedkyni dr. Nespěšné Hamsíkové dopis, jímž se zřekl svého 

členství v AS KTF UK. Děkan prof. Novotný mu vřele poděkoval a uvedl, že doc. Vopřada opustil 

AS KTF UK z důvodu souběhu funkcí. Poděkoval prof. Kubínovi za jeho práci proděkana. 

Hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. 
Schválené usnesení: AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko k záměru děkana odvolat z funkce 
proděkana pro vědu prof. PhDr. Petra Kubína, Ph.D. Th.D., a jmenovat do téže funkce doc. 
Davida Vopřadu, Dr. 

8. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS KTF UK a AS UK 

Dr. Nespěšná Hamsíková shrnula podmínky doplňovacích voleb do AS KTF UK a do AS UK. 

Proběhlo tajné hlasování o členech volební komise. 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK vyhlašuje doplňovací volby na dvě uvolněná místa 

akademických pracovníků v AS KTF UK a stanoví, že se budou konat ve středu 23. a ve čtvrtek 

24. října 2019, vždy od 10:00 do 14:00. Písemný návrh se jménem kandidáta i souhlasné vyjádření 

navrhovaného se podává předsedovi volební komise pro doplňovací volby do AS KTF UK do 

středy 9. 10. 2019, 12:00 hod.  

AS KTF UK vyhlašuje doplňovací volby na jedno uvolněné místo akademických pracovníků do 

AS UK a stanoví, že se budou konat ve středu 23. a ve čtvrtek 24. října 2019, vždy od 10:00 do 

14:00. Písemný návrh se jménem kandidáta i souhlasné vyjádření navrhovaného se podává 

předsedovi volební komise pro doplňovací volby do AS UK do středy 9. 10. 2019, 12:00 hod. 

AS KTF UK zvolil volební komisi pro doplňovací volby do AS KTF UK ve složení: Bc. Vilém 

Kubáč, ThLic. David Bouma, Th.D, Mgr. Zuzana Matisovská. 

AS KTF UK zvolil dílčí volební komisi pro doplňovací volby do AS UK ve složení: Bc. Vilém 

Kubáč, ThLic. David Bouma, Th.D, Mgr. Zuzana Matisovská. 
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9. Zprávy z pracovních komisí 

Pracovní komise neměly pro AS KTF žádné informace. 

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

10. Různé 

Členové AS KTF neměli žádné informace do bodu Různé.  

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

UKONČENÍ 

Dr. Nespěšná Hamsíková ukončila zasedání v 15:15 a poděkovala všem přítomným za účast. 

 

 

 

 

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D. 

místopředsedkyně AS KTF UK 

 

 

 

Za správnost: 

Barbora Sadilová, zapisovatelka 


