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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 30. LEDNA 2019 

PREZENČNÍ LISTINA 

Přítomní členové senátu 

ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 

MUDr. Jan Fošum 

Matěj Jirsa 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

PhDr. Magdaléna Nespěšná Hamsíková, Ph.D.  

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.  

ThLic. David Bouma, Th.D.  

Bc. Vilém Kubáč 

Hosté 

Bc. Mgr. Iveta Isabela Anderlová, DiS. 

Mgr. Jan Kříž 

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. – proděkanka 

pro rozvoj a vnější vztahy 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. – proděkanka pro 

studium 

Barbora Sadilová – zapisovatelka  

Ondřej Šindlář 

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 byla navržena a tichým souhlasem schválena kol. Štauberová. 

2. Schválení programu 

Byl předložen tento navrhovaný program: 

1. Zahájení, určení skrutátorů 

2. Schválení programu 

3. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS KTF UK dne 28. listopadu a 13. prosince 2018 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

5. Aktualizace dlouhodobě-strategického záměru KTF 

6. Opatření děkana 

7. Zpráva o hodnocení výuky v akademickém roce 2017/18 

8. Legislativní komise AS KTF UK 

9. Studijní komise AS KTF UK 

10. Různé 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání. 
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3. Kontrola a schválení zápisů ze zasedání AS KTF UK dne 28. listopadu a 13. prosince 

2018 

Dr. Vopřada konstatoval, že zápisy byly rozeslány. Žádné připomínky k nim vzneseny nebyly. 

(Ve 14:10 dorazily na zasedání kol. Nespěšná Hamsíková a kol. Uchytilová.) 

 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 28. 11. 

2018. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z ustavujícího zasedání AS KTF UK dne 13. 

12. 2018. 

Vystoupení děkana fakulty, informace z kolegia děkana, dotazy 

Děkan prof. Novotný se z důvodu účasti na VR CMTF v Olomouci ze zasedání omluvil. 

Nepřítomného proděkana dr. Mohelníka zastupuje po dobu jeho nepřítomnosti dr. Oulíková. 

Dr. Opatrná Informovala o ukončení pracovních poměrů dr. Scholze, doc. Pokorné a dr. 

Noska. Byly vypsány nové kurzy CŽV (Prevence sexuálního zneužívání dětí, Ars celebrandi, 

Liturgie města Konstantinopole). Byla otevřena anketa o hodnocení studia. V minulých letech 

se promýšlelo, jak anketu zjednodušit podle vzoru aplikace FF UK, ale z důvodu vysoké 

výsledné ceny aplikace ji KTF odmítla. Dr. Opatrná dále poděkovala za všechny studentské 

aktivity během adventu a Vánoc. Vyšlo další číslo časopisu Doxa. Probíhá propagace KTF k 

přijímacímu řízení, minulý týden proběhl Gaudeamus Praha, KTF byla prezentována 

v Arcidiecézním zpravodaji, následovat bude propagace v Katolickém týdeníku. Proběhl 

DOD, kterého se zúčastnilo 27 lidí, což je 2x více než loňský rok. Dr. Opatrná stručně 

představila program DOD. Na podzim proběhla sbírka Paměť národa, na KTF bylo vybráno 

2,5 tis. Kč. Projekt IP 2016–18 byl uzavřen, na výsledky IP 2019–20 se čeká. Byla vyhlášena 

vnitřní soutěž grantů Progres.  

Tajemnice dr. Šolcová informovala, že inventarizace se blíží ke konci. Dotace na Nábyteček 

byly úspěšně vyčerpány, část bude přesunuta do nového projektu, který čeká na schválení. 

V současné době je 6 učeben pronajato na 14 dní ÚJP.  

Dr. Oulíková informovala o 3 nově schválených akreditacích, od RUK se očekává 

vypracovaný návod, jak se uskuteční návaznost starých a nových programů. V následné 

diskuzi Bc. Uchytilová podala informace z AS UK o vstřícném přístupu dr. Králíčkové. Dr. 

Oulíková konstatovala, že během 2–3 let musí být reakreditována celá KTF. 

 

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu se členy kolegia děkana. 

5. Aktualizace dlouhodobě-strategického záměru KTF 

Dr. Opatrná stručně představila následující dokumenty: bilanční zprávu a aktualizaci 

dlouhodobě-strategického záměru KTF na rok 2019. Dále budou projednány na zasedání VR 

KTF dne 6. 2. Kol. Jirsa se dotázal, zda bude reakreditována Katolická teologie, a informoval 

o připomínkách studentů k současné akreditaci. Dr. Oulíková odpověděla, že bude připravena 

nová akreditace, která vstoupí v platnost v r. 2020/21, a připomínky je třeba co nejdříve podat 

garantovi oboru a vedoucím kateder. (Dr. Červenková opustila zasedání ve 14:20.) Dr. Szabo 

vznesl pochybnost, zda se nepřispívá k laxnosti pedagogů tím, že dle aktualizace má vše na 

starost kolegium děkana. Dr. Opatrná odpověděla, že se tím usnadní práce na dokumentu a že 

členové kolegia pak spolupracují s dalšími. Dr. Szabo dále navrhl k cíli č. 3 zmínit alespoň 1 

konkrétní anglofonní univerzitu. Dr. Opatrná odpověděla, že „strategické univerzity UK“ 

vybírá rektorát, tedy dr. Štica má možnost vybírat jen z určitých univerzit. Přislíbila předat 

podnět dr. Šticovi. Dr. Vopřada informoval o dalších problémech spolupráce s anglofonními 

univerzitami. Dr. Szabo se dotázal na rentabilitu tištěných časopisů a navrhl přejít pouze na 
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elektronickou verzi. Dr. Opatrná odpověděla, že pro propagaci je tištěný časopis velmi 

přínosný. Je otázkou, zda posílat tištěnou verzi do všech farností. Rentabilitu těžko vyčíslit. 

Kol. Jirsa se dotázal, zda by investic do tisku nebylo možno využít na jinou formu 

komunikace navenek. Dr. Opatrná odpověděla záporně. Dr. Nespěšná Hamsíková se dotázala, 

zda by nebylo možné psát do Doxy témata závěrečných prací, dr. Opatrná v odpovědi 

upozornila na související směrnici GDPR. 

 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK projednal bilanční zprávu k aktualizaci dlouhodobě-

strategického záměru KTF UK za rok 2018. 

 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK projednal aktualizaci dlouhodobě-strategického záměru 

KTF UK na rok 2019. 

6. Opatření děkana 

Dr. Opatrná představila nová opatření děkana o organizačním řádu děkanátu a o působnosti 

proděkanů. Dr. Vopřada informoval o korespondenci s Mgr. Křížem. Dr. Szabo konstatoval, že 

není vhodné, aby AS poskytoval podklady dalším osobám. Dr. Oulíková představila opatření 

o hodnocení vzdělávací činnosti, které kopíruje novou rektorátní normu. Dr. Vopřada 

konstatoval, že senátu se v opatření týká nominace 2–3 studentů do evaluace výuky. Děkan 

navrhl spojit ex offo ony 2 studenty se studentskými členy Studijní komise. Bc. Uchytilová 

navrhla, aby byly studenty zastoupeny i bakalářské i magisterské obory. (V 15:00 dorazila na 

zasedání dr. Červenková). Dr. Nespěšná Hamsíková se dotázala, zda se budou měnit otázky 

v evaluaci. Dr. Oulíková odpověděla, že až bude ustanovena nová Studijní komise, může se o 

změně diskutovat. Dr. Szabo upozornil na překlep v čl. 4 a navrhl doplnit k bodu 9, kdy děkan 

předkládá zprávu. 

 

Schválená usnesení: AS KTF UK projednal návrh opatření děkana o organizačním řádu 

děkanátu. 

AS KTF UK projednal návrh opatření děkana o působnosti proděkanů. 

AS KTF UK projednal návrh opatření děkana o hodnocení vzdělávací činnosti studenty KTF 

UK. 

7. Zpráva o hodnocení výuky v akademickém roce 2017/18  

Dr. Oulíková krátce okomentovala předložené materiály. V loňském roce byl zaznamenán 

propad v návratnosti dotazníků. Úkolem do budoucna je zamyslet se nad zněním otázek a 

povzbudit studenty, že hodnocení má smysl (především slovní komentáře). Dr. Vopřada 

navrhl, zda evaluaci neuskutečnit spíše v průběhu kurzu než ve zkouškovém období. Dr. 

Szabo ocenil propagaci hodnocení výuky. 

 

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1. 

Schválené usnesení: AS KTF UK projednal zprávu o hodnocení vzdělávací činnosti studenty 

KTF UK za akademický rok 2017/18.  

 

8. Legislativní komise AS KTF UK  

Dr. Szabo informoval, že Legislativní komise musí vzniknout nejpozději na 3. zasedání 

nového AS. Oslovil kol. Čačíka, který na KTF nastoupí příští akad. rok, a doc. Z. Horáka, 

který přednáší na PF UK a je členem Společnosti pro církevní právo. 
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Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace z Legislativní komise AS KTF 

UK. 

9. Studijní komise AS KTF UK 

Dr. Vopřada informoval, že na příštím zasedání AS proběhne hlasování o Studijní komisi, a 

požádal o návrh členů. Bc. Uchytilová připomněla vypracování závěrečné zprávy. Studijní 

komise chce být viditelná pro studenty na stránkách KTF. Dr. Vopřada navrhl, aby Studijní 

komise měla podstránku pod AS KTF. Dr. Szabo upozornil, že je třeba rozlišit studentskou 

komoru AS a Studijní komisi – ta by měla být ku pomoci spíše AS než přímo studentům. 

 

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace ze Studijní komise AS KTF UK. 

Různé 

AS neměl žádné příspěvky do bodu Různé. 

 

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

UKONČENÍ 

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

 

 

 

 

 

David Vopřada, Dr. 

předseda AS KTF UK 
 

 

 

Za správnost: 

Barbora Sadilová, zapisovatelka 


