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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK
DNE 19. ŘÍJNA 2022

PREZENČNÍ LISTINA

Přítomní členové senátu
doc. PhDr. Josef Bartoň, Th.D.
Ondřej Kříž
doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
prof. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.
doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D.

doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Mgr. ThLic. Karolína Štauberová
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Bc. Zdeněk Barták

Omluvení členové senátu
Tereza Wiendlová
Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.
PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Hosté
Ing. Luděk Knorr – tajemník
doc. Mgr. Jakub Jinek, D.Phil. – proděkan
pro vědu (připojen online)

prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. – děkan 
doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.– proděkan
pro studium

PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. – proděkanka
pro zahr. vztahy

Mgr. Václav Sojka
Mgr. Adéla Bytelová
Tereza Dušková – zapisovatelka

ZÁPIS

Zahájení, určení skrutátorů
Sen.Vlnas zahájil zasedání ve 14.04, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako
skrutátoři byli navrženi a tichým souhlasem schváleni sen. Šmíd a sen. Štauberová.

Schválené usnesení: AS KTF UK určil skrutátory (sen. Šmíd, sen. Štauberová)
(Přijato tichým souhlasem.)

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 20. září 2022
4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy
5. Žádost děkana o vyjádření k návrhům studijních programů
6. Různé



Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání.
(Přijato tichým souhlasem.)

Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 20. září 2022
Prof. Vlnas 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 konaného dne
20. září 2022.

Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy
Děkan Novotný konstatoval, že podklady byly rozeslány a doplnil informace o jmenování členů
a náhradníků disciplinární komise. Komise si zvolila svého předsedu v osobě doc. Mgr. Davida
Svobody, Ph.D., tudíž je komise ustavená. Při této příležitosti podala písemnou rezignaci na
členství v komisi Mgr. Zuzana Matisovská, byla povolána náhradnice a na příštím zasedání AS
KTF UK děkan oznámí nové jméno na místo náhradníka. Dále pan děkan informoval o
proběhlém zasedání rozšířeného kolegia děkana, kde se projednala strategie přijímacího řízení,
akreditace nových oborů a otázka akreditací stávajících oborů (dějiny evropské kultury,
magisterské teologické nauky). Projednal se kariérní plán vedoucích kateder a hodnocení
vzdělávací činnosti. V závěru děkan oznámil, že v pondělí obdržel z rektorátu úkoly, které jsou
určeny pro fakultu. UK byla oslovena Národním akreditačním úřadem, který si žádá kontrolní
zprávy o uskutečňování habilitačního řízení a doktorského studia v oblasti filosofie, teologie a
religionistiky a v oblasti historických věd.
Proděkan Jinek informoval o úpravě zápisu do doktorského studia, o zpřesnění požadavků
k postupu do dalšího úseku studia. Také informoval o přípravě doktorandské konference a
všechny přítomné při té příležitosti pozval.
Proděkanka Jarošová informovala, že pro zahraniční oddělení je nyní vybrán jeden student na
zahraniční pobyt do Vídně a v následujícím týdnu proběhne druhé kolo výběrového řízení na
zahraniční pobyt, kde je přihlášen také jeden student doktorského studia a jedna studentka
bakalářského programu. Konstatovala, že počty jsou malé, a bude tedy potřeba studenty k
výjezdům povzbuzovat. Z univerzity v norském Oslu přišel návrh na spolupráci s oborem dějiny
křesťanského umění.
Proděkan Brož informoval o proběhlých zápisech ke studiu a dodal, že statistika je k dispozici.
Promluvil o bezproblémovém začátku akademického roku a o nabídce povinně volitelných
předmětů pro obor katolická teologie. Dále informoval o nominacích na studentské ceny, které
končí v říjnu a o stručném podkladu k organizaci hodnocení vzdělávací činnosti a požádal senát,
aby na dalším zasedání mohli být dva studenti z týmu, který bude zajišťovat hodnocení kvality
vzdělávací činnosti.
Tajemník Knorr informoval o proběhlém zasedání tajemníků s rektorkou UK, kde hlavním
tématem byl rozpočet univerzity. Rozpočet na školství se podařilo navýšit o 1,3 miliardy Kč a
pro UK je to navýšení asi o 260 milionů Kč, tato částka se politicky zdůvodňuje potřebou
zajištění vyšších energií a služeb. Dalším tématem bylo šetření s energiemi. Rektorka toto nechá
v pravomoci fakult. Dále se tajemníci s rektorkou zabývali tématem úvazků.
Sen. Vlnas poděkoval a otevřel rozpravu k tomuto bodu. Sen. Bartoň se otázal proděkanky
Jarošové na detaily ohledně zahraničního studia pro studenta, který se chystá na univerzitu do
Vídně. Proděkanka Jarošová odpověděla, že je tam problém s doktorským programem a nyní, ve
spolupráci se sen. Falátkovou, hledají nové alternativy. Sen. Kříž se otázal proděkana Brože na
problém s předměty na denní teologii, kde probíhají dvě akreditace souběžně a některé předměty
ze staré akreditace jsou vedeny jako povinně volitelné, ale v nové akreditaci jako volitelné.
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Současně je zde ještě jeden problém, že některé tyto předměty vůbec nejsou vypisovány.
Proděkan Brož odpověděl, že problém byl v minimalizování nabídky předmětů ze strany kateder
a v nové akreditaci je počet předmětů minimalizován a nyní bude třeba v součinnosti
s vedoucími kateder a garanty předmětů jasně stanovit, které předměty se otevírat budou a
dohlédnout na to, aby se v každém semestru nabídka předmětů učinila taková, že student bude
mít na výběr. Sen. Štauberová se otázala k bodu opatření děkana č. 18/2022 ohledně
individuálního studijního plánu doktorského studia, kde možnosti splnění povinností jsou dosti
zúžené, a proč jsou takto pozměněny. Dodala, že toto se týká například i výjezdu do zahraničí
anebo povinnosti v druhém úseku studia mít 30 stránkový článek přijatý do recenzního řízení,
namísto 50 stránek tezí k disertační práci. Proděkan Jinek odpověděl, že jediné, co se objevilo
navíc v tomto dokumentu, je 30 stránek textu, který má být zhlédnut jinou autoritou než
vnitrofakultní. Jinak jsou velké tendence k prodlevám. Proděkanka Jarošová dodala, že počet
studentů doktorského studia, kteří vyjíždějí na zahraniční pobyty, je malý, a je potřeba tuto
povinnost ukotvit. Děkan doplnil, že opatření vyzdvihuje standardní způsob plnění povinností a
připomíná normu. To, že oborová rada může udělovat výjimky, tam napsané není, protože to je
standardní věc, která je v její kompetenci. Na závěr dodal, že oborové rady jsou tu právě proto,
aby normu personalizovaly. Sen. Ottová dodala, že student nemusí dát do tisku část své
disertační práce. Může dát do tisku pouze něco, co se k jeho práci nějakým způsobem váže.
Děkan doplnil, že povinnost publikovat se nemění, pouze se nějakým způsobem specifikuje.
Sen. Vlnas debatu ukončil, poděkoval za ni a za všechny podněty a požádal, aby do dokumentu
přibyla výslovná klauzule, že o případných výjimkách může rozhodovat oborová rada.

14:21 se k zasedání připojil sen. Barták.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí rozpravu s děkanem KTF UK a se členy
kolegia děkana.

Žádost děkana o vyjádření k návrhům studijních programů
Děkan Novotný oznámil, že tento bod vnímá s určitým slavnostním pocitem, protože je to něco
podstatně nového v životě KTF a zároveň to není úplně novinka, spíše organické rozvinutí
něčeho, co na fakultě máme. Navazuje se totiž na dlouhodobé mnohostranné rozpravy v oblasti
filosofie a etiky na fakultě. Otázal se senátu, zda podpoří myšlenku, že by se na fakultě
realizovaly tři nové studijní programy v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském
studiu. Akreditační spisy vznikly v letním období poté co se vedení fakulty rozhodlo pokusit se
o tyto akreditace. Návrh byl souhlasně přijat KD, RKD a vedoucí katedry systematické teologie
a filosofie. Proděkan Jinek krátce promluvil o rozvoji etiky a filozofie na různých jiných
vysokých školách a o potřebě zastoupení na KTF. Děkan Novotný doplnil, že UK takovéto
studijní obory nemá a vyzval sen. Svobodu, aby jako garant aplikované etiky promluvil o svém
stanovisku. Sen. Svoboda doplnil, že od roku 2018 probíhá diskuse o akreditaci nějakého
filosofického oboru. Informoval také o společenské poptávce tohoto oboru a dodal, že filosofie
je nedílnou součástí KTF. Sen. Vlnas poděkoval a otevřel rozpravu k tomuto bodu. Sen.
Štauberová konstatovala, že k tomuto bodu rozepsala otázky senátu. Sen. Vlnas vysvětlil, že je
obdržel až asi 50 minut před začátkem zasedání, tudíž už nemohly být zahrnuty do podkladů.
Sen. Štauberová se otázala, zda si tyto obory na sebe vydělají. Další otázka byla, zda se
potenciální studenti těchto oborů nezaleknou klasických jazyků. Děkan Novotný odpověděl, že
studijní programy jsou z větší části sestaveny z osob a předmětů, které na této fakultě už jsou. Je
to uděláno takto záměrně, aby se snížil nárůst výdajů spojených s touto věcí, samozřejmě nejde
o přesnou kopii toho, co již je na fakultě zastoupeno. Kalkulace personálních nákladů spojených
s těmito všemi studijními programy, v jejich plném rozvinutí, činí 1 150 000 Kč. Při stávajících
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mzdách, které zde jsou, tato částka odpovídá zhruba 23 studentům, pokud by fakulta na studenty
dostávala stávající výši příspěvků. Přítomnost klasických jazyků reaguje na skutečnost, že dobře
studovat klasickou myšlenkovou tradici vyžaduje pramenné studium. Sen. Ottová vyzdvihla
vznik těchto studijních oborů. Sen. Štauberová se otázala, zda by se do programu navazujícího
magisterského studia aplikované etiky nemohly doplnit předměty vyučované v angličtině na
podporu získávání zahraničních studentů a vyučujících, jak je i uvedeno v akreditačním spise
pro prezenční Aplikovanou etiku NMgr.. Děkan Novotný odpověděl že prostor pro výuku v
angličtině je v rámci povinně volitelných předmětů. Sen. Ottová odpověděla sen. Štauberové, že
pokud se bude vyučovat v angličtině, tak se přihlásí k akreditaci celý obor v cizím jazyce a ta
akreditace nezohledňuje případ, když přijede cizojazyčný student na jeden semestr. Sen.
Svoboda odpověděl, že zatím není v plánu akreditovat tento obor pro zahraniční studenty. Děkan
Novotný dodal, že tento podnět uváží.

Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1.
Schválené usnesení: AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko se záměrem akreditace nového
bakalářského studijního programu Filosofie a etika (prezenční forma, standardní doba studia 3
roky).
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1.
Schválené usnesení: AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko se záměrem akreditace nového
navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná etika (prezenční forma, standardní
doba studia 2 roky).
Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1.
Schválené usnesení: AS KTF UK vyjádřil kladné stanovisko se záměrem akreditace nového
doktorského studijního programu Praktická filosofie (prezenční a kombinovaná forma,
standardní doba studia 4 roky).

Různé
Sen. Vlnas reprodukoval pozvání od prorektora Poláka na setkání a diskusi na téma hodnocení
výuky na UK, která se uskuteční 1. listopadu 2022 v Modré posluchárně v Celetné ulici. Děkan
Novotný srdečně pozval všechny přítomné a vybídl také k navštívení různých přednášek, které
se budou v nadcházejícím období konat na KTF.

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK vzal na vědomí informace z bodu Různé.

UKONČENÍ

Prof. Vlnas ukončil zasedání v 15:43 a poděkoval všem přítomným za účast.

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
předseda AS KTF UK

Za správnost:
Tereza Dušková, zapisovatelka
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