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ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ AS KTF UK
DNE 15. PROSINCE 2021

PREZENČNÍ LISTINA

Přítomní členové senátu

doc. PhDr. Josef Bartoň. Th.D.
Mgr. Jiří Augustin Čepelák
Mgr. Michaela Falátková, Ph.D.
Ondřej Kříž
doc. PhDr. Viktor Kubík, Ph.D.
doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

PhDr. Milan Pech, Ph.D.
doc. Mgr. David Svoboda, Ph.D.
doc. PhDr. Marek Šmíd, Ph.D.
Mgr. Karolína Štauberová
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Tereza Wiendlová

Omluvení členové senátu - 0

Hosté
Ing. Luděk Knorr – tajemník
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. – děkan 
PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. – proděkanka pro

studium
ThLic. Petr Štica, Th.D. – proděkan pro zahr.

vztahy
ThLic. Mgr. Tomáš Mohelník, OP, Th.D. –

proděkan pro trvalou formaci

PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D. –
proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy

Mgr. Zuzana Matisovská
Mgr. Magdaléna Nová, DiS.
Mgr. Tomáš Audy
PhDr. Jana Jansová, Ph.D.
Tereza Karmazínová– zapisovatelka

ZÁPIS

Zahájení, určení skrutátorů a členů volební komise

Sen. Vlnas zahájil zasedání ve 14.03, přivítal všechny přítomné členy senátu a hosty. Jako
skrutátoři byli navrženi a tichým souhlasem schváleni sen. Bartoň a sen. Čepelák

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. listopadu 2021
4. Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy
5. Podmínky přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro rok 2022/2023
6. Změna jednacího řádu AS KTF UK
8. Působení sekty Sinčchondži
9. Různé



Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil program zasedání.

Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 24. listopadu 2021

AS KTF UK provedl drobné opravy v zápisu z řádného zasedání AS ze dne 24. listopadu 2021.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 24.
listopadu 2021.

V 14:15 dorazil sen. Pech

Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy

Děkan Novotný pozdravil všechny přítomné a konstatoval, že na základě rezignací končí dnem
15. prosince 2021 ve funkci proděkani Štica, Mohelník a Vopřada. K 31. prosinci pak končí ve
funkci proděkanky Oulíková a Vymazalová. Děkan poděkoval proděkanům za to, že výrazně
přispěli k rozvoji fakulty. Dále informoval, že v těchto dnech probíhá předávání jednotlivých
agend. Od 1. 1. 2022 budou pověřeni agendami proděkanů doc. Jaroslav Brož (studijní agenda),
dr. Jarošová (zahraniční vztahy) a dr. Kudlová (vnější vztahy), tajemník ing. Knorr převezme
vedení agendy PR. Agendu pro vědu prozatím převezme děkan sám. Poté, co 1. 2. 2022 vznikne
mandát pro jeho druhé funkční období, představí senátu budoucí proděkany.
Děkan poděkoval Mgr. Matisovské, která velikým dílem přispěla k rozvoji celoživotního
vzdělávání na KTF. Od 1. 1. 2022 převezme její agendu Mgr. Sojka. Do knihovny byla přijata
nová zaměstnankyně Ing. Michalíková.
Dále děkan informoval o tom, že proběhlo disciplinární řízení kvůli plagiátorství bakalářské
práce a výsledkem je veřejné napomenutí zveřejněné na úřední desce fakulty. Zdůraznil, že
plagiátorství je zásadně nepřijatelné.
Na  závěr děkan zmínil, že v soutěži Paragone 2021 zvítězil student KTF UK kol. Šindlář.
Poté vystoupila končící proděkanka kol. Oulíková se zprávou o hodnocení vzdělávací činnosti
studenty KTF UK za akademický rok 2020/2021. Dále uvedla počty studentů prvního a druhého
ročníku, studujících obory na KTF UK, od akademického roku 2015/2016 až doposud. Na závěr
všem přítomným poděkovala za vstřícnost a spolupráci.
Poté vystoupil kol. Mohelník, který poděkoval všem, kteří se podíleli na programu
celoživotního vzdělávání a zhodnotil stručně vývoj programu během jeho působení jako
proděkana pro trvalou formaci. Vrátil se ještě k výtce, jež zazněla na minulé schůzi senátu na
adresu proděkanů (podle mínění sen. Bartoně rezignace proděkanů před koncem roku a semestru
a v době covidu je komplikací a není konstruktivní vůči instituci KTF), a ohradil se vůči ní. Sen.
Bartoň na to odpověděl, že již tuto věc nechce komentovat. Dále kol. Mohelník upozornil na
nedostatky v komunikaci při přechodu na Google workspace a přesun osobních stránek
pedagogů, kteří nebyli předem o změnách dostatečně informováni a na změny včas
upozorněni.Tajemník Knorr uvedl, že na minulém zasedání senátu informoval o tom, že budou
postupně vypínány současné servery. Teď se pracuje pouze na zachování současných dat,
žádná data se neruší. Děkan konstatoval, že jsou vyučující postupně emailem oslovováni. Pokud
cokoliv potřebují vysvětlit,  mohou se obrátit na tajemníka
Kol. Štica informoval, že byly úspěšně schváleny obě žádosti na výukové mobility pro dvě
doktorandky. Oznámil, že od 1. 1. 2022 bude na KTF UK přítomen zahraniční postdoktorand
z Itálie. Informoval o krátkodobých pobytech doktorandů v zahraničí v rámci Erasmus+. Na
závěr poděkoval všem za spolupráci v uplynulém období.
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Kol. Vymazalová seznámila přítomné s přehledem výstupů programu Progres za období
2018–2021, který následně stručně zhodnotila. Dále zhodnotila institucionální plán roku 2021.
Konstatovala také, že se podařilo zachytit část historického fondu knihovny KTF UK. Dále
zmínila, že díky institucionálnímu plánu funguje také již třetím rokem seznamovací kurz pro
studenty prvních ročníků. Pokud jde o GA ČR, podala KTF UK pět žádostí o podporu
vědeckých projektů. Podle nedávno zveřejněných výsledků nebyl žádný z nich podpořen.
Poděkovala všem, kdo žádost podali a dodala, že je důležité v tomto úsilí vytrvat. Na závěr
poděkovala všem, kteří se podíleli na budování PR KTF.
Tajemník Knorr informoval, že probíhají inventury a příprava na nový fiskální rok. Jsou
vypracovávány nové platové výměry. Protože státní rozpočet není schválen, bude celá UK (tedy
i  KTF) fungovat v podmínkách rozpočtového provizoria.
Sen. Vlnas poděkoval děkanovi a všem členům a členkám kolegia za vyjádření.

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

Schválení podmínek přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro rok
2022/2023

Prof. Vlnas konstatoval, že příslušný materiál byl senátorům zaslán a vyzval přítomné, aby se k
němu případně vyjádřili.

Kol. Nová informovala přítomné o podmínkách přijímacího řízení do doktorských studií.
Podmínky se nijak neliší od podmínek loňského roku.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil podmínky přijímacího řízení do doktorských
studijních programů pro rok 2022/2023.

Schválení změny jednacího řádu AS KTF UK

Sen. Vlnas vyzval sen. Štauberovou, aby seznámila přítomné s návrhy změny jednacího řádu AS
KTF. Kol. Štauberová informovala o možnosti distančního/hybridního jednání, jak je popsáno v
článku 7a jednacího řádu AS MFF UK. Jde o možnost vyhlášení distančního/hybridního jednání
předsednictvem anebo umožnění senátorovi, děkanovi či jinému hostu na jeho žádost (a po
schválení předsednictvem) vzdálené připojení k prezenčnímu zasedání.
Sen Vlnas poděkoval a dodal, že vzhledem k pandemickým okolnostem by za jedinou možnost
dálkového připojení považoval, že host nebo senátor by byl v karanténě, tudíž by se nemohl
prezenčně účastnit řádného zasedání AS KTF UK. Složité by v případě hybridního jednání bylo
i uskutečnění řádného tajného hlasování. Sen. Štauberová oznámila, že v tomto případě by
probíhalo celé hlasování elektronicky. Sen. Kříž i sen. Falátková podpořili formu online
zasedání AS KTF. Sen. Čepelák dodal, že není smyslem, aby se jednání přesunula do online
prostředí, ale že vždy by o této mimořádné formě jednání rozhodlo předsednictvo AS KTF, jen
pokud uváží, že je k tomu důvod. Sen. Ottová doplnila, že by forma online zasedání AS KTF
nebyla tak efektivní jako zasedání prezenční. Sen. Štauberová oznámila, že text, který převzala
z jednacího řádu z AS MMF, může být AS KTF upraven. Sen. Vlnas navrhl, aby legislativní
komise KTF UK byla pověřena přípravou příslušného bodu, který by mohl doplnit jednací řád.
Potom by prošel všemi stupni právního vyhodnocení, než bude začleněn do jednacího řádu AS
KTF UK.

– 3 –



Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK schválil postup přípravy návrhu změny jednacího řádu AS
KTF UK.

Působení sekty Sinčchondži

Děkan Novotný informoval, že tato společnost poslala dokonce svůj oficiální email na adresu
děkanátu KTF UK, kde vybídla k účasti na svých akcích.
Sen. Bartoň informoval, že je ochoten zajistit přednášku k tomuto tématu, je jenom na AS, aby
určil formát. Sen. Vlnas navrhl, aby takováto akce byla pořádána přímo senátem KTF UK. Sen.
Šmíd navrhl, že by se mohla konat v kampusu Dejvice. Sen. Bartoň navrhl, aby se přednáška
konala spíše na půdě KTF UK, ale také by se naklonil ke spolupráci s fakultami v Kampusu
Dejvice. Sen. Štauberová dodala, že tato sekta cílí speciálně na studenty z teologických fakult a
že by bylo dobré zachovat tedy i spolupráci s těmito fakultami. Sen Kříž navrhl případné jiné
místo pro konání přednášky, a to NTK, která by byla neutrální půdou. Sen. Vlnas nakonec
navrhl pokračovat v jednání o tomto bodu bod na dalším zasedání.

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK projednal působení sekty Sinčchondži.

Různé

Sen. Vlnas oznámil, že probíhá příprava konference o Karlu Habsburském, která se bude konat
příští rok na příští rok. Tato konference proběhne ve spolupráci s FF UK v říjnu 2022.
Sen. Šmíd doplnil, že je otevřena i možnost dvoudenní mezinárodní konference, protože toto
téma rezonuje v zemích bývalé habsburské monarchie, proto se dá předpokládat účast kolegů ze
Slovenska, Maďarska a Rakouska.
Sen. Šmíd také jménem ediční komise KTF vyzval, ať ten, kdo má v plánu v následujícím roce
vydat monografii nebo učebnici, zašle do konce roku název, stručnou anotaci a rozsah knihy.
Sen. Falátková se obrátila na tajemníka Knorra, zda by mohl rozvést problematiku rozpočtového
provizoria. Tajemník Knorr informoval že, vzhledem k neschválenému státnímu rozpočtu bude
také fakulta fungovat v rozpočtovém provizoriu. Toto provizorium znamená, že v lednu bude
fakulta hospodařit s jednou dvanáctinou rozpočtu loňského roku. Jakékoli výdaje nad tuto
částku jsou pak problematické. Na fungování fakulty by to nemělo mít zásadní vliv. Jakmile
bude schválen státní rozpočet, tak se provizoria ruší.

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

UKONČENÍ

Prof. Vlnas ukončil zasedání v 15:52 a poděkoval všem přítomným za účast.

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

Za správnost:
Tereza Karmazínová, zapisovatelka
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