
 

 

Č. j.: UKKTF/298555/2019 

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 30. 10. 2019 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D.  

ThLic. David Bouma, Th.D.  

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 

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 

Mgr. Barbora Uchytilová

Hosté 

Mgr. Zuzana Matisovská 

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. – děkan  

Mgr. Kateřina Pousková 

Barbora Sadilová – zapisovatelka 

doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D. 

JUDr. Cyril Svoboda, Ph.D. 

doc. David Vopřada, Dr. – proděkan pro vědu

ZÁPIS 

Zahájení, určení skrutátorů  

Dr. Bouma zahájil zasedání ve 14.20, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako 

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

hlasování byli navrženi a tichým souhlasem zvoleni kol. Jirsa, Kubík a Štauberová. 

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 25. září 2019 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

5. Vyjádření k povolání náhradníků do disciplinární komise 

6. Zprávy z pracovních komisí 

7. Různé 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 

Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 25. září 2019 

Dr. Bouma konstatoval, že zápis byl rozeslán. Připomínka dr. Kubíka byla zapracována. Žádné 

další připomínky k němu vzneseny nebyly. 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 2. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 25. 9.  

2019. 
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Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

Děkan prof. Novotný informoval o uvedení doc. Vopřady do funkce proděkana. Z RUK přišla 

jmenování garantů. Dr. Kateřina Šolcová oznámila svůj úmysl ukončit působení na KTF 

z rodinných důvodů. Bude vypsáno výběrové řízení na pozici tajemníka/ce. Uvedení do funkce 

proběhne nejdříve 1. 2. 2020, i protože AS KTF o kandidátovi též rozhoduje. Po dobu mezistavu 

má děkan v úmyslu pověřit výkonem funkce Ing. Procházkovou, která ji již zastávala. Děkan 

prof. Novotný požádal senát o součinnost při hledání kompetentního kandidáta.  

Celkový počet studentů pregraduálního studia na KTF se ustálil na 489, v prvních ročnících je 

zapsáno 168 studentů. Na KTF s vyšším ročníkem prudce klesá počet studentů. V letošním roce 

bude muset být rozhodnuto, jestli a jakým způsobem držet ročníky. Je úkolem akademické obce 

získat nové studenty, přičemž osobní svědectví je nejcennější. 

Děkan dále informoval o kurzu CŽV v ruzyňské věznici. Studenti z řad vězňů (v současné době 

12 zapsaných) již nejsou přijímáni do bakalářského programu, ale do kurzu CŽV, který kopíruje 

Teologické nauky. KTF také zdařile vykročila do katechetického kurzu a do U3V.  

Doc. Vopřada podal informace z agendy vědy. Proběhlo schvalování individuálních studijních 

plánů a roční hodnocení oborovými radami. Přesný počet doktorandů není aktualizován; na 

teologii je 27 doktorandů, na DKU 30 a na Církevních a obecných dějinách 35. Je připravován 

web pro doktorské studium. Je plánována doktorandská konference. Vědecké oddělení bude 

připravovat sebeevaluační zprávu. Proběhlo hodnocení M1 a M2. KTF je součástí pilotního 

projektu hodnocení excelentních výsledků, v rámci vybraných výstupů získala na škále 1-5 

výsledný index 2,7.  

Děkan prof. Novotný dále informoval, že proběhlo další výběrové řízení na zahraniční mobility. 

KTF se zúčastnila Noci vědců, akce Gaudeamus Brno, Dne architektury a AGitace. Na 

chodbách jsou nové nástěnky. RUK připravuje nový projekt OP VVV na posílení grantových 

schémat studentských soutěží na UK, vznikne nová soutěž pro doktorandy. Výroční zpráva byla 

vytištěna. Proběhl seznamovací výjezd studentů prvních ročníků do Litoměřic, děkan 

poděkoval Copertinu za pomoc při organizaci. 

Ohledně kanonického postavení KTF proběhlo setkání s nunciem.  

Kol. Jirsa se v diskuzi dotázal, na vizi bezročníkového studia a na nové akreditace. Děkan prof. 

Novotný odpověděl, že nové akreditace se budou týkat pouze nových studentů, současní 

studenti se nebudou převádět ze staré do nové. Možná nastoupí jistý mezikrok, kterým se 

poupraví určité předměty a personálie, každopádně nikoli na újmu studentů. K bezročníkovému 

studiu upřesnil, že některé předměty by se vypisovaly jen jednou za dva roky. Tomuto 

rozhodnutí nicméně děkan nakloněn není.  

 

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

kolegia děkana. 

Vyjádření k povolání náhradníků do disciplinární komise 

Děkan prof. Novotný konstatoval, že informace byly podány v průvodním dopise. Ukončením 

studia dvou členů disciplinární komise vznikla nutnost tuto doplnit z řad náhradníků a následně 

doplnit počet náhradníků. Proběhlo tajné hlasování. 

 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK vyjádřil souhlas se jmenováním doc. ThLic. RNDr. Karla 

Sládka, Ph.D., doc. ThLic. Ludvíka Dřímala, Th.D., Bc. Jáchyma Vopařila a Bc. Tomáše 

Kadlece náhradníky do disciplinární komise. 
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Zprávy z pracovních komisí 

Doc. Vopřada upozornil, že odchodem kol. Szabo zanikla Legislativní komise, kterou senát mít 

musí. Dr. Bouma přislíbil do příštího zasedání AS KTF UK připravit návrh obsazení 

Legislativní komise. 

 

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

Různé 

Doc. Vopřada srdečně pozval na pouť KTF 5. 12. 2019. Mše svatá bude slavena v seminární 

kapli od 16 hod. Dr. Bouma informoval o připravované návštěvě Klause Bergera. Děkan prof. 

Novotný pozval na kolokvia a konference konané v následujících týdnech. Dále se připravují 

dvě vernisáže a 4. 12. proběhne konference o prof. Cibulkovi. 

Kol. Jirsa informoval, že pedagogové i studenti KTF se obracejí na AS KTF, aby se vyjádřil ke 

kauzám rektora Zimy. Mgr. Kateřina Pousková poreferovala o dění v AS UK. Byla zřízena 

komise, která připraví návrh nového mechanismus posuzování smluv. Doc. Bartoň se dotázal 

na kompetence komise. Mgr. Pousková odpověděla, že obdobné smlouvy od soukromých 

partnerů by napříště měly být projednány na AS UK. Doc. Vopřada informoval o předchozím 

dění na AS UK v této věci. Bc. Kubáč zmínil morální povinnost KTF se k této věci vyjádřit. 

V následné diskuzi bylo zformulováno usnesení. 

 

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

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK vyzývá představitele a členy akademické obce UK, aby dbali 

na dobré jméno univerzity tak, aby UK nebyla zneužívána k osobním, ekonomickým či 

politickým zájmům. 

UKONČENÍ 

Dr. Bouma ukončil zasedání v 15:40 a poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

 

 

 

 

 

ThLic. David Bouma, Th.D. 

předseda AS KTF UK 

 

 

 

Za správnost: 

Barbora Sadilová, zapisovatelka 


