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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK 

DNE 29. KVĚTNA 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 

PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.  

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

Mgr. Karolína Štauberová 

David Vopřada, Dr. 

Omluvení členové senátu 

MUDr. Jan Fošum  Bc. Barbora Uchytilová 

Hosté 

Bc. Mgr. Iveta Isabela Anderlová, DiS. 

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 

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 byl navržen a tichým souhlasem schválen kol. Jirsa. 

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 24. dubna 2019 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy 

5. Schválení novely Pravidel pro organizaci studia 

6. Schválení novely Pravidel pro přiznávání stipendií 

7. Vyjádření k opatření děkana „Organizační řád KTF UK“ 

8. Zprávy z pracovních komisí 

9. 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 24. dubna 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 24. 4.  2019. 

4. Vystoupení děkana fakulty, členů děkana, dotazy 

Děkan prof. Novotný informoval o ukončení pracovního poměru dr. Václava Valeše a vyjádřil mu 

vděčnost. K 1. 6. se novým správcem SIS stává Ing. Petr Svoboda, který má s touto prací 

zkušenosti z PedF UK. Podařilo se dokončit akreditační spisy, byly postoupeny VR KTF, která o 

nich bude rozhodovat 5. 6. Plně běží příprava dalšího akad. roku, následující týden proběhnou 

přijímací řízení a SZZ. Děkan požádal o součinnost při propagaci 2. kola přijímacího řízení. Doc. 

Kubín informoval o počtech uchazečů o doktorské studium: 12 na teologii, 7 na dějiny 

křesťanského umění, 3 na církevní a obecné dějiny. Dále informoval, že příští týden bude zasedat 

VR KTF, kde bude obhajovat svou habilitaci dr. Vopřada. Evaluace doktorského studia by měla 

být hotova do konce června. Děkan fakulty dále informoval, že prostory KTF v následujících 

dnech využije Evropská společnost pro katechezi. (Ve 14.10 dorazili na zasedání dr. Nespěšná 

Hamsíková a Bc. Kubáč.) Došlo k novelizaci zákona o VŠ, podle níž bude nutno upravit evidenci 

pracovní doby. Dr. Vopřada doplnil, že MŠMT nicméně připravuje další novelu tohoto předpisu. 

Děkan informoval, že se zvyšuje částka, ze které se zaměstnancům KTF vypočítává stravné. Na 

základě auditu IT bude uskutečněna migrace serverů na UK, což bude znamenat asi týdenní 

odstávku sítě v letním období. Dále bude změněn správce SIS, implementován Office 365 a 

vypsáno výběrové řízení na poskytovatele IT podpory. V letních měsících proběhne malování 

chodeb a některých kabinetů, výměna podlah a nábytku v některých kabinetech. Stále probíhá 

jednání s AP ohledně revize nájemní smlouvy. Doc. Zlatohlávek a doc. Opatrný obdrželi stříbrné 

pamětní medaile UK. Děkan fakulty poděkoval všem zúčastněným za pomoc s organizací Te 

Deum. Dr. Opatrná informovala o probíhající propagaci 2. kola a o péči o uchazeče 1. kola. 

Poděkovala studentům za uspořádání KTFestu. Děkan prof. Novotný informoval o proběhlém 

jednání s rektorem UK ohledně navýšení mezd, které nebylo úspěšné. 

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

děkana. 

5. Schválení novely Pravidel pro organizaci studia 

Dr. Vopřada konstatoval, že podkladové materiály i stanovisko Legislativní komise byly 

rozeslány. Úpravy předpisů jsou pouze drobné. Dr. Szabo informoval, že Legislativní komise 

doporučila dokument ke schválení. 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil novelu Pravidel pro organizaci studia. 

6. Schválení novely Pravidel pro přiznávání stipendií 

Dr. Szabo informoval, že Legislativní komise doporučila dokument ke schválení. Dr. Vopřada 

dodal, že po schválení AS KTF budou předpisy nadále postoupeny AS UK. 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK schválil novelu Pravidel pro přiznávání stipendií.  

7. Vyjádření k opatření děkana „Organizační řád KTF UK“ 

Děkan prof. Novotný informoval o zrušení Centra teologie, filosofie a mediální teorie k 1. 6. 2019 
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v důsledku odchodu všech jeho pracovníků. Podkladové materiály děkan zaslal, nicméně ke 

členům senátu se nedostaly, za což dr. Vopřada vyjádřil omluvu. Děkan KTF tedy stručně 

představil jejich obsah. 

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

Schválené usnesení: AS KTF UK vzal souhlasně na vědomí opatření děkana „Organizační řád 

KTF UK“ a souhlasí se zrušením Centra teologie, filosofie a mediální teorie k 1. 6. 2019. 

8. Zprávy z pracovních komisí 

Dr. Szabo informoval o práci Legislativní komise. Jelikož dr. Valeš ukončuje pracovní poměr na 

KTF, je práce Legislativní komise pozastavena. Děkan KTF informoval, že nástupcem dr. Valeše 

bude dr. Jakub Kříž, kterého také stručně představil. Dr. Szabo informoval, že dr. Kříže osloví ve 

věci členství v Legislativní komisi. Nebude-li s navržením souhlasit, bude osloven někdo z PF 

UK. AS KTF má právo navrhnout jiného kandidáta. Dr. Szabo dále podal informace o práci na 

Veritatis gaudium. Dr. Nespěšná Hamsíková informovala, že Studijní komise nedostala žádné 

podněty.  

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

9. Různé 

Bc. Kubáč informoval o iniciativách Fridays for Future a Univerzity za klima. Navrhl, aby AS 

KTF usnesením podpořil VŠ iniciativu. Děkan KTF vyjádřil svůj názor, že by tím AS KTF 

prolomil pravidlo apolitičnosti univerzit. Dr. Červenková namítla, že otázka klimatu není jen 

politické téma. Dodala, že jakožto zástupkyně akademické obce považuje za nutné znát názor 

kolegů. Dr. Vopřada navrhl, aby Bc. Kubáč připravil návrh usnesení pro příští zasedání. Dr. Štica 

navrhl, aby měla celá akademická obec možnost zapojit se do debaty. Dr. Szabo navrhl předem 

informovat akademickou obec např. prostřednictvím vyvěšených informačních letáků. Kol. Jirsa 

dodal, že je třeba znát stanoviska iniciativy Univerzity za klima a že by se diskuze na toto téma 

mohla odehrát v rámci spolku Copertino. Dr. Vopřada požádal Bc. Kubáče, aby pro příští zasedání 

AS KTF připravil podkladové materiály.  

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

UKONČENÍ 

Dr. Vopřada ukončil zasedání v 15:00 a poděkoval všem přítomným za účast. 

 

 

 

 

 

David Vopřada, Dr. 

předseda AS KTF UK 
 

 

 

Za správnost: 

Barbora Sadilová, zapisovatelka 


