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Č.j. UKKTF/135729/2019 

 

Zápis ze zasedání Vědecké rady KTF UK dne 5. 6. 2019 

 

Přítomni: prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. (předseda); doc. ThLic. Jaroslav Brož, Th.D., 
S.S.L.; doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc.; doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.; doc. Ivan Foletti, M.A., 
Ph.D.; Th.D.; doc. Vít Hušek, Th.D.; Ing. Pavel Kopeček, Th.D.; prof. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., 
Th.D., doc. Tomáš Machula, Ph.D., doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.; Th.D.; prof. PhDr. Hana 
Pátková, Ph.D.; prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc.; doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.; 
doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.; prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera; prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.; 
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D. 

Nepřítomni: doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.; 

 

Program 

1. Schválení programu 

2. Schválení zápisu z předchozího zasedání VR 6. 2. 2019 

3. Habilitační řízení, habilitační přednáška Davida Vopřady, Dr. 

4. Akreditační spisy 

a) Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádost o akreditaci 

studijního programu – Katolická teologie, magisterský 

b) Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádost o akreditaci 

studijního programu – Katolická teologie, doktorský 

c) Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem – 

Katolická teologie 

d) Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádost o akreditaci 

studijního programu – Teologické nauky, bakalářský 

e) Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádost o akreditaci 

studijního programu – Teologické nauky, navazující magisterský 

f) Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádost o akreditaci 

studijního programu - Dějiny křesťanského umění, bakalářský 

g) Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádost o akreditaci 

studijního programu, Dějiny křesťanského umění, navazující magisterský 

5. Různé 
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Zasedání VR KTF UK  zahájil v 13:05 hod předseda vědecké rady prof. PhLic. Vojtěch 

Novotný, Th.D., přivítal členy VR včetně přítomných hostů (členy habilitační komise). 

Předseda VR představil nejdůležitější bod zasedání, kterým je zejména habilitační řízení Dr. 

D. Vopřady. 

 

1. Schválení programu 

VR KTF UK schvaluje program zasedání.  

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdrželo. 

 

2. Schválení zápisu z předchozího zasedání VR 6. 2. 2019 

VR KTF UK schvaluje zápis z posledního zasedání Vědecké rady ze dne 6. 2. 2019.  

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 14 členů, 14 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 

zdržel. 

 

3.  Habilitační řízení Davida Vopřady, Dr. 

Předseda VR přivítal přítomné a shrnul průběh daného habilitačního řízení a předal slovo 
předsedovi habilitační komise, prof. P. Kubínovi, k představení uchazeče a přednesení 
stanoviska habilitační komise.  

V něm byla shrnuta pedagogická a vědecká činnost uchazeče. Vyzdviženy byly zejména 
významné monografie o sv. Ambrožovi. Také téma habilitační práce je významnou studií 
věnující se předkřestním katechezím Quodvultdea z Kartága, biskupa z pol. 5. století. 
Uchazeč byl zapojen do více grantů, byl členem týmu GA ČR, hlavním řešitelem dalšího 
grantu GA ČR, zapojen byl v projektech PRVOUK, Progres, UNCE. Má rovněž bohaté 
zahraniční zkušenosti, které zahrnují téměř 9 letý pobyt v Římě řadu několikadenních či 
několikatýdenních pobytů v Mnichově, Miláně, Oxfordu a Římě. Uchazečovo pedagogické i 
vědecké působení plně odpovídá požadavkům kladeným na uchazeče o získání hodnosti 
docenta. 

(Příchod doc. Kopečka) 

S přihlédnutím ke kladným posudkům habilitační práce navrhuje habilitační komise tedy 
jmenování uchazeče docentem. 

(Příchod doc. I. Folettiho) 

Vědecká rada a členové habilitační komise se přesunuli k veřejné přednášce dr. D. Vopřady 
do učebny P6, kde byli přítomní další posluchači. 

Následovala habilitační přednáška na téma „Augustinova pedagogika připomínaná v jeho 
katechumenátu“. 

(Příchod prof. J. Royta) 

Do následné diskuse se zapojilo osm posluchačů.  

Vědecká rada a členové habilitační komise se vrátili zpět do P8. Byla vyhlášena 10 minutová 
přestávka. 
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Vzhledem k tomu, že oponenti se z účasti na zasedání vědecké rady omluvili, pověřil děkan 
předsedu a člena habilitační komise, aby přednesl posudky, které zhotovili světově 
renomovaní odborníci na patrologii a významná česká historička daného období. Všechny 
práci doporučily. 

Děkan vyzval uchazeče, aby představil a obhajoval svou práci. 

Dr. Vopřada popsal přístup ke zpracování tématu habilitační práce. Zodpověděl otázky 
uvedené v posudku prof. Bednaříkové. 

Děkan znovu vyzval k dotazům k práci a posudkům a všeobecné rozpravě nad činností 
dr. Vopřady. Tomu nabídl, aby se vyslovil ke své dosavadní vědecké a pedagogické činnosti. 

Doc. Foletti vznesl dotaz na interdisciplinární ráz patrologie. Dr. Vopřada objasnil, že 
soudobá patrologie pracuje s dějinami starověku a dějinami starověkého umění, archeologií, 
filologií, filosofií a religionistikou. Centrem zájmu je však teologie. 

Prof. Kubína zajímalo, zda studium a znalost přístupu v 5. století může nějak přispět 
k současné katechezi. Dr. Vopřada odpověděl konkrétním příkladem. 

Předseda VR ukončil všeobecnou diskusi a veřejnou část zasedání. 

 

(Neveřejná část zasedání VR) 

Proběhla krátká rozprava nad diskuzí a závěry habilitačních posudků. 

VR KTF UK schválila do role skrutátorů doc. V. Huška a doc. I. Folettiho  

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 17 členů, 17 hlasovalo pro, 0 proti, 0 se 
zdrželo. 

VR KTF UK přistoupila k tajnému hlasování o návrhu uchazeče na jmenování docentem: 

 
Počet členů VR fakulty celkem 18 
Počet přítomných členů VR fakulty 17 
Počet kladných hlasů 17 
Počet záporných hlasů 0 
Zdrželo se 0 
Počet neplatných hlasů 0 
 

Usnesení: Návrh získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady a VR KTF UK 
souhlasí se jmenování Dr. D. Vopřady docentem. VR KTF UK ve smyslu § 72 odst. 9 a 11 zákona 
o vysokých školách navrhuje rektorovi Univerzity Karlovy jmenování Davida Vopřady, Dr. 
docentem pro obor Katolická teologie a postupuje mu tento návrh k dalšímu řízení. 

(Veřejná část zasedání VR) 

Předseda VR vyhlásil výsledky tajného hlasování a poučil uchazeče o dalším postupu a 
možnosti odvolání. Uchazeči pogratuloval. 

 

(Odchod doc. Víta Huška) 
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4. Akreditační spisy 

Předseda VR uvedl, že z novely vysokoškolského zákona vyplývá povinnost akreditace. 
Vědecká rada byla s problematikou seznámena již dříve, nyní navazují další akreditační 
spisy. 

U studijního oboru Teologie došlo k určitému zjednodušení a personálním změnám. Spisy 
vychází z osvědčeného způsobu výuky na KTF. U doktorského studiu jsou spisy připraveny 
tak, aby mohla být realizována výuka v anglickém jazyce. 

V případě oboru Teologické nauky došlo také ke zjednodušení v bakalářské formy studia. 
Důraz kladen na základní teoretické předměty a praktické předměty jsou posunuty do 
magisterského studia (například sociální nauka a etika církve). Snížení hodinových dotací se 
zdařilo, obtíž v nařízení vlády, které stanoví, že u kombinovaného studia musí být 
realizováno 80 kontaktních hodin. V sobotních výukách není možné toto zajistit. Forma 
studia změněna na formu distanční.  

Akreditační spisy týkající se habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem pokračují 
v systému toho, co máme doposud. Jejich akreditace končí v dubnu. 

Akreditaci oboru Dějiny křesťanského umění představila garantka Dr. P. Oulíková. I v tomto 
případě se navazuje na dřívější studijní programy. Změna je ve specializaci a zaměření na 
větší praxi – v bakalářském i magisterském studiu jsou kurzy specializované na galerijníctví, 
muzejníctví, znalectví. Došlo k dílčím personálním změnám, zejména spojeno s praxí. 

Doc. Foletti upozornil na snahu, aby učili zejména docenti a profesoři. Garanti mají mít 
úvazky na fakultách, což často bývá problém. 

Předseda VR uvedl, že vše bylo konzultováno, ve spisech uvedeno podle skutečnosti praxe, 
která funguje. 

 

a) Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádost o 
akreditaci studijního programu – Katolická teologie, magisterský 
 

 VR KTF UK schvaluje návrh studijního programu v rámci institucionální   
 akreditace a žádost o akreditaci studijního programu – Katolická teologie, 
 magisterský.  

Z počtu členů VR KTF UK (18) se hlasování zúčastnilo 16 členů, 16 hlasovalo pro, 0 
proti, 0 se zdrželo. 
 

b) Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádost o 
akreditaci studijního programu – Katolická teologie, doktorský 

VR UK KTF schvaluje návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a 

žádost o akreditaci studijního programu – Katolická teologie, doktorský 

Z počtu členů VR UK KTF (18) se hlasování zúčastnilo 16 členů, 16 hlasovalo pro, 0 

proti, 0 se zdrželo. 

 

c) Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem – Katolická teologie 

VR UK KTF Žádost o akreditaci oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem – Katolická teologie 
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Z počtu členů VR UK KTF (18) se hlasování zúčastnilo 16 členů, 16 hlasovalo pro, 0 

proti, 0 se zdrželo. 

 

d) Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádost o 

akreditaci studijního programu – Teologické nauky, bakalářský 

VR UK KTF schvaluje návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a 

žádost o akreditaci studijního programu – Teologické nauky, bakalářský 

Z počtu členů VR UK KTF (18) se hlasování zúčastnilo 16 členů, 16 hlasovalo pro, 0 

proti, 0 se zdrželo. 

 

e) Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádost o 

akreditaci studijního programu – Teologické nauky, navazující magisterský 

VR UK KTF schvaluje návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a 

žádost o akreditaci studijního programu – Teologické nauky, navazující magisterský 

Z počtu členů VR UK KTF (18) se hlasování zúčastnilo 16 členů, 16 hlasovalo pro, 0 

proti, 0 se zdrželo. 

 

f) Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádost o 

akreditaci studijního programu - Dějiny křesťanského umění, bakalářský 

VR UK KTF schvaluje návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a 

žádost o akreditaci studijního programu – Dějiny křesťanského umění, bakalářský 

Z počtu členů VR UK KTF (18) se hlasování zúčastnilo 16 členů, 16 hlasovalo pro, 0 

proti, 0 se zdrželo. 

 

g) Návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a žádost o 
akreditaci studijního programu, Dějiny křesťanského umění, navazující 
magisterský 
VR UK KTF schvaluje návrh studijního programu v rámci institucionální akreditace a 

žádost o akreditaci studijního programu – Dějiny křesťanského umění, navazující 

magisterský 

Z počtu členů VR UK KTF (18) se hlasování zúčastnilo 16 členů, 16 hlasovalo pro, 0 

proti, 0 se zdrželo. 

 

(Odchod doc. H. Pátkové) 

 

5. Různé 

Předseda VR informoval o stavu schvalování dříve předložených akreditačních spisů. 

VR byla dále informována o aktuálním stavu studentů a dalších důležitých bodech na fakultě 
(mezinárodní konference, soutěže, ceny), včetně informace k poslednímu habilitačnímu 
řízení Dr. R. Míčky. Konkrétní čísla a informace obdrželi členové komise v podkladech. 

Stanoveny byly termíny příštích zasedání VR: 

St 6. 11. 2019   
St 5. 2. 2020 
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St 3. 6. 2020 
St 4. 11. 2020 
 
(vždy ve 13:00) 

 
 
Zasedání VR KTF UK  bylo ukončeno v 15:31. 
 
 
V Praze, dne 10. 6. 2019,  

zapsala: Magdaléna Nová, Vědecké oddělení 

 

 

 

 

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

     


