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ZÁPIS

Zahájení

Prof. Vlnas zahájil zasedání ve 14.03, přivítal J.M. rektorku UK prof. MUDr. Milenu
Králíčkovou, Ph.D. a J.E. Dominika kardinála Duku, všechny přítomné členy senátu a hosty.
Děkan Novotný se připojil k prof. Vlnasovi a rovněž přivítal všechny přítomné.

Schválení programu

Byl předložen tento navrhovaný program:

1. Zahájení, určení skrutátorů a členů volební komise
2. Schválení programu zasedání
3. Připojení se k prohlášení představitelů Univerzity Karlovy ze dne

22. 2. 2022 k vážné a nebezpečné situaci na Ukrajině
4. Vystoupení J. M. rektorky UK prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D.

a představení členů a členek jejího kolegia
5. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání AS KTF UK dne 15. prosince 2021
6. Vystoupení děkana KTF UK a členů kolegia
7. Vyjádření AS KTF UK ke jmenování proděkanů KTF UK
8. Vyjádření AS KTF UK ke jmenování vedoucích kateder KTF UK
9. Principy spolupráce AS KTF UK a kolegia děkana KTF UK
10. Různé

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

Určení skrutátorů a členů volební komise

Jako skrutátoři byli navrženi a schváleni sen. Wiendlová a sen. Šmíd. Do komise pro tajné
hlasování byli navrženi a zvoleni sen. Wiendlová, sen. Kříž a sen. Šmíd. Jako předseda komise
pro tajné hlasování byl zvolen sen. Šmíd.

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0.
Schválené usnesení: AS KTF UK určil skrutátory (sen. Wiendlová, sen. Šmíd) a volební komisi
pro tajné hlasování (členové: sen. Wiendlová, sen. Kříž; předseda: sen. Šmíd).

Prohlášení AS KTF UK 2022 k situaci na Ukrajině

Prof. Vlnas konstatoval, že tento bod programu byl zařazen předsednictvem AS KTF UK teprve
dnes a požádal přítomné senátorky a senátory o schválení usnesení v následujícím znění (viz
níže).

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0.
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Schválené usnesení: AS KTF UK se připojuje k prohlášení představitelů Univerzity Karlovy ze
dne 22. 2. 2022 k vážné a nebezpečné situaci na Ukrajině (Univerzita Karlova podporuje
svobodnou a nezávislou Ukrajinu, viz:
https://cuni.cz/UK6311.html?news=14787&locale=cz&fbclid=IwAR0lMoV6x0FPdc3nLPgMB
QLmD41E6juV29PbW5Rza9PUM6CJwRocXSFijQ).
Spolu s nimi jakožto členové Akademického senátu KTF UK vyjadřujeme tímto prohlášením
solidaritu s Ukrajinou a doufáme, že současná vyhrocená politická situace bude vyřešena
mírovými prostředky. Soucítíme zvláště se všemi ukrajinskými studentkami, studenty, kolegyněmi
a kolegy, kteří studují, působí a pracují na Univerzitě Karlově.

Vystoupení J. M. rektorky UK prof. MUDr. Mileny Králíčkové, Ph.D. a představení členů
a členek jejího kolegia.

Rektorka prof. Milena Králíčková pozdravila všechny přítomné a představila jednotlivé členy
svého kolegia. Nejdříve členy svého doprovodu, kterými byli:
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. – statutární zástupce a prorektor pro akademické kvalifikace
Mgr.  Michal Zima – kancléř UK a člen kolegia rektorky
MUDr. Josef Fontana, Ph.D. – strategie, analýzy a transfer

Rektorka informovala, že kolegium rektorky  je složeno z osmi prorektorů, šesti členů kolegia,
kvestora JUDr. Horáčka, předsedy akademického senátu UK prof. Zahálky a zástupce studentů
UK Martina Čiháka.

Dále přistoupila k představení prorektorů a zdůraznila, že UK má poprvé prorektora pro
informační technologie, a to prof. RNDr. Tomáše Skopala, Ph.D.

Další nově jmenovaní prorektoři jsou:
prorektor pro vnější vztahy – doc. Martin Vlach
prorektorka pro studijní záležitosti – doc. Markéta Martínková
prorektorka pro zahraniční vztahy – prof. Markéta Křížová, Ph.D.
prorektor pro akreditace – doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D., MBA
prorektor pro vědeckou a tvůrčí činnost – prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D.
prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj – PhDr. Pavel Doleček, Ph.D.
Dále představila ostatní členy kolegia:
prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.  – 4EU+.
PhDr. Ing. Marie Vymazalová, Ph.D.  –  sociální záležitosti a udržitelný rozvoj.
Mgr. et Mgr. David Hurný – rozvoj pedagogických kompetencí akademických pracovníků.
Mgr. Jan Jindra – eGovernment a bezpečnost.
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.  – ERC a další nástroje rozvoje vědecké činnosti.

Rektorka dále uvedla, že se těší na spolupráci s KTF UK a je ráda za spolupráci s děkanem
Novotným. Sen. Vlnas poděkoval rektorce a vyzval přítomné k případným dotazům.

Dominik kardinál Duka poděkoval rektorce Králíčkové za její slova. Sen. Vlnas vyjádřil za
senát přesvědčení, že nadále zůstanou v blízkém kontaktu. Poté rektorka i s doprovodem
opustila zasedání senátu ve 14:27.

Ve 14:18 se k zasedání připojila sen. Falátková

Kontrola a schválení zápisu z řádného zasedání AS KTF UK dne 15. prosince 2021

Prof. Vlnas konstatoval, že zápis byl rozeslán a připomínky senátorů do něj byly zapracovány.

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
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Schválené usnesení: AS KTF UK schválil zápis z řádného zasedání AS KTF UK dne 15. 12.
2021.

Vystoupení děkana fakulty, členů kolegia děkana, dotazy

Děkan prof. Novotný informoval o svém jmenování děkanem KTF k 1. 2. 2022 pro roky
2022–2026, tomuto jmenování předcházel souhlas Svatého stolce.
V lednu bylo ustanoveno nové kolegium děkana složené z budoucích proděkanek a proděkanů,
tajemníka a zástupce akademického senátu. Budoucí proděkanky a proděkani přebírají své
agendy.
Informoval také o vzniku textu, který popisuje procesy řízení fakulty, tento text hodlá představit
v březnu, poté co bude prodiskutován v rozšířeném kolegiu děkana. Pro toto zasedání děkan
předložil výňatek, který souvisí se spoluprací s AS UK.
Dále informoval, že Kongregace pro katolickou výchovu schválila 23. 7. 2021 novelu statutu
KTF UK a 10. 10. 2021 schválila drobné změny, které následně schválil AS UK. V souvislosti
s tím Svatý stolec poukázal na skutečnost, že podle apoštolské konstituce Veritatis gaudium
musí tzv. církevní fakulty předkládat kongregaci ke schválení také studijní plán oboru katolická
teologie. Dne 22. 12. 2021 odešel prostřednictvím velkého kancléře příslušný dokument do
Říma a 21. 1. 2022 kongregace studijní plán schválila.
Informoval, že se fakulta aktivně účastnila schůze a volby předsednictva Asociace univerzit
třetího věku, kde je fakulta zastoupena a uplatnila úspěšně své názory. Kurzy celoživotního
vzdělávání pokračují. Byly uzavřeny přihlášky do nových programů na LS 2022. Nových kurzů
je šest, touto formou je zapsáno 213 nových účastníků CŽV, přičemž u dvou kurzu ještě
přihlašování probíhá. Dohromady je účastníků CŽV kolem 500. Probíhá diskuse o testování
elektronického přihlašování do kurzů CŽV, které je propojeno s ekonomickým systémem UK.
Dále děkan dodal, že od LS 2022 se rozšířily aktivity ve fakultní kapli, bohoslužba, mše,
latinská modlitba breviáře.
V reakci na situaci na Ukrajině dodal informace ze SIS, že na fakultě momentálně studuje ve
standardním studiu čtyřicet cizinců, z Ruska třináct studentů, z Ukrajiny devět studentů, ze
Slovenska jedenáct, po jednotlivcích pak z Moldávie, Kazachstánu, Běloruska, Polska, Litvy,
Německa. V rámci programu Erasmus studuje na KTF šest studentů: z Chorvatska jeden
student, z Francie dva studenti, Itálie jeden student a ze Slovenska dva studenti. Na závěr předal
slovo proděkanovi pro studium.
Proděkan pro studium doc. Brož informoval, že převzal dobře fungující a zaběhnutou agendu.
Dodal, že od 10. do 15. ledna se konal online týden otevřených dveří, který byl úspěšný. 15.
ledna se potom konala prezenční forma pro všechny studijní obory. V souvislosti
s protipandemickými opatřeními došlo k určitému uvolnění, online výuka v dálkovém studiu
byla prodloužena až do konce února, od března bude obnovena forma prezenční. V závěru
poděkoval za pozornost.
Proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy dr. Kudlová nejprve zmínila, že přebírání agendy bylo
pro ni radostí. Informovala, že chce navázat spolupráci s fakultním kaplanem. Plánuje, že se
každý semestr uskuteční tři fakultní poutě a připojila pozvání na nadcházející pouť, která se
uskuteční 26. 3. 2022. Dále informovala, že by chtěla více přizvat studenty ke spolupráci.
Oznámila, že ve spolupráci s odborníky, jednotlivými odděleními fakulty a vedoucími kateder
chce vybudovat „značku“ KTF a zatraktivnit tak studium pro budoucí studenty.
Proděkanka pro zahraniční vztahy dr. Jarošová uvedla, že její úlohou je nyní pokračovat ve
zděděných smlouvách a naplňovat jejich obsah. Oznámila, že do konce března jsou vyhlášeny
termíny pro studenty a pedagogy, kteří plánují výjezd do zahraničí. Jedním z hlavních cílů je
přizvat zahraniční studenty na KTF, třeba i prostřednictvím sociálních sítí.
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Proděkan pro vědu doc. Jakub Jinek uvedl, že také v jeho případě došlo k hladkému předání
agendy. Informoval také o plánované motivační podpoře vědecké činnosti.
Poté vystoupil tajemník ing. Knorr, který informoval o rozpočtovém provizoriu. Na počátku
ledna vydal rektor UK opatření, kterým se fakulta musí řídit. Na tento rok je na každý měsíc
ustanovena jedna dvanáctina rozpočtu předchozího roku a fakulta je žádána, aby z této částky
použila 80 %, což v případě KTF není možné dodržet. Toto rozpočtové provizorium by mohlo
skončit v květnu nebo v červnu. Dále má KTF prostředky na rozvojový plán, tyto prostředky
byly přislíbeny pro tento rok bez ohledu na rozpočtové opatření a jedná se asi o 1,5 mil. Kč.
Zatím je plánováno, že se tato částka použije na obnovu vybavení některých učeben. Od počátku
roku 2022 bude síť KTF přebírat do své správy rektorátní Ústav výpočetní techniky. Tajemník
informoval o digitalizaci agend, jmenovitě o digitalizaci stipendií. Veškeré formuláře jsou
k dispozici na intranetu. Informoval o testování elektronické docházky pro zaměstnance a o
jejím zavedení od nadcházejícího akademického roku. Informoval o snaze sjednotit veškeré
úvazky na UK na 1,0, toto bylo předmětem jednání tajemníků UK.
Sen. Falátková požádala tajemníka Knorra, aby rozvedl problematiku slučování úvazků.
Tajemník odpověděl, že se momentálně hledá společné řešení a v této fázi tady nemůže
definitivně odpovědět, ale jednou z cest je vnořování úvazků. Cílem je motivace zaměstnanců,
aby mohli projekty realizovat, ale zároveň respektování zákoníku práce, tedy mít pouze jeden
úvazek.
Sen. Ottová požádala proděkana doc. Jinka, aby dodával informace o plánovaných projektech co
nejdříve. Dále se otázala, zda by nyní mohl poskytnout informace o vědeckých výstupech,
objemech a specifikacích ze strany KTF. Proděkan Jinek odpověděl, že momentálně ještě není
co řešit na úrovni fakulty. Sen. Vlnas oznámil, že proděkan Jinek má nejspíše jiné informace,
protože jeho kolega z FF již specifikuje Cooperatio do konkrétních úkolů. Děkan Novotný
oznámil, že KTF však ještě konkrétní informace neobdržela. Sen. Ottová požádala proděkana
Jinka, aby kontaktoval prof. Čermáka z FF pro nezbytné informace.
Sen. Štauberová vznesla dotaz na tajemníka Knorra ohledně používání platformy Google
Workspace for Education. Tajemník reagoval, že tato platforma je zcela zdarma s veškerými
náležitostmi a nijak to neovlivňuje to, co bylo předtím k dispozici. Toto řešení používá například
i přírodovědecká fakulta a spolu s ní další fakulty na UK. Sen. Štauberová zmínila, že tato
platforma, Google Workspace for Education má být brzy zpoplatněna. Tajemník Knorr
odpověděl, že i kdyby fakulta v tuto chvíli chtěla nejvybavenější verzi Google Workspace for
Education, cena by byla 50 tisíc korun, což je čtvrtinová částka licence Microsoft 365.

Vyjádření AS KTF UK ke jmenování proděkanů KTF UK a vedoucích kateder KTF UK

Sen. Vlnas vyzval děkana Novotného, aby prezentoval svůj návrh na jmenování proděkanů
KTF.
Děkan Novotný informoval, že 1. 2. 2022 rozeslal pracovníkům a studentům KTF dopis, ve
kterém shrnul hlavní priority, které bude v novém období sledovat.
Oznámil, že bude klást důraz na vnitřní život KTF a soudržnost, na zvýšení kvality vzdělávání a
vědecké činnosti, rozvoj celoživotního vzdělávání a e-learningu, implementaci moderních
postupů, technologií a péči o knihovnu. Současně požádal rektorku UK o pomoc ve čtyřech
oblastech. Jde o navýšení mezd, zjednodušení administrativy, řešení kolize civilních a
církevních norem a pomoc s řešením otázky sídla pro KTF.
Následně představil nové kolegium děkana a rozšířené kolegium děkana.
doc. Brož – proděkan pro studium,
dr. Jarošová –  proděkan pro zahraniční vztahy,
doc. Jinek – proděkan pro vědu
dr. Kudlová – proděkanka pro vnější vztahy.
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Členem kolegia je dále tajemník ing. Knorr a zasedání se účastní předseda AS prof. Vlnas.
Ohledně vedoucích kateder předložil děkan senátu záměr ustavit hned na počátku svého
funkčního období úplné a stabilní vedení fakulty a umožnit, aby se rozšířené kolegium děkana
začalo ihned a dlouhodobě věnovat práci, kterou vyžadují potřeby fakulty.
Informoval, že před týdnem předložil záměr jmenovat pro nadcházející čtyři roky tyto osoby:
doc. Brož – Katedra biblických věd a starých jazyků,
doc. Červenková – Katedra systematické teologie a filozofie,
prof. Kubín – Katedra církevních dějin a literární historie,
dr. Tichý – Katedra pastorálních oborů a právních věd a
prof. Vlnas – Ústav dějin křesťanského umění.
Děkan Novotný sdělil AS, že předkládá záměr jmenovat dr. Tichého vedoucím Katedry
pastorálních oborů a právních věd a prof. Vlnase vedoucím ÚDKU a to proto, že jejich funkční
období právě končí. Jediná personální změna se původně měla týkat nahrazení doc. Vopřady v
čele Katedry systematické teologie a filozofie doc. Červenkovou. Děkana k tomuto kroku vedla
skutečnost, že po jeho znovuzvolení doc. Vopřada zdůrazňoval, že má odlišné představy o
způsobu řízení fakulty a různost názorů a stylu měla pro něj takovou váhu, že rezignoval na
funkci proděkana, protože v programu a vizi prof. Novotného pro sebe neviděl místo a přál si,
aby zvolený děkan měl volnou ruku. Tento svůj postoj zdůraznil i v komunikaci s médii. Odtud
tedy děkanovo původní rozhodnutí, jež bylo vedeno vědomím, že základní ideové i lidské
souznění v kolegiu a rozšířeném kolegiu děkana je pro budoucí chod fakulty nezbytně zapotřebí.
Tento svůj záměr děkan nyní přehodnotil nikoliv proto, že by ustoupil tlaku, nýbrž pro pokoj
uvnitř akademické obce a proto, aby ochránil její dobré jméno. Dozvěděl se také, že doc.
Vopřada oslovil senát dopisem, v němž vyjádřil vůli dokončit svůj mandát vedoucího katedry,
což děkan chápe jako projev ochoty spolupracovat s ním do září v intencích strategického
záměru a programu, které předložil a na jejichž základě byl zvolen. Rozhodl se proto ponechat
doc. Vopřadu ve vedení katedry do konce řádného funkčního období, tj. do září 2022. Dodal, že
doc. Vopřada samozřejmě zůstává členem akademické obce a že si velmi cení jeho odborného
působení. Informoval, že toto své mínění sdělil též královéhradeckému biskupovi Vokálovi,
protože se dozvěděl, že mezi ním a doc. Vopřadou probíhá korespondence ohledně dalšího
působení doc. Vopřady na fakultě (biskup dal najevo úmysl stáhnout doc. Vopřadu do diecéze).
Děkan prezentoval text svého dopisu biskupu Vokálovi a zmínil, že by byl rád, kdyby se věc
řešila v rovině mezilidské a duchovní. Současně vyzval všechny, aby se jedna kapitola fakulty,
se vzájemným odpuštěním a pochopením, uzavřela. Děkan dodal, že budoucí proděkani a
vedoucí kateder vyslovili se svým působením souhlas. A požádal senát, aby se ke jmenování
vyjádřil.
Sen. Vlnas poděkoval a otevřel rozpravu k tomuto stanovisku. Doc. Bouma zdůraznil, že AS by
měl být garantem toho, aby fakulta byla bezpečným místem pro práci a život svých
zaměstnanců. Poděkoval děkanovi za to, že vyhověl jeho žádosti a neodvolal doc. Vopřadu z
funkce vedoucího katedry, stejně tak vyjádřil uspokojení nad tím, že se děkan zastal doc.
Vopřady dopisem biskupu Vokálovi. Konstatoval, že není žádoucí, aby byl doc. Vopřada nadále
vystavován znejišťujícím tlakům a že je odpovědností AS, aby se takové věci neděly.
Dominik kardinál Duka konstatoval, že podle jeho informací ze strany děkana nebyl učiněn
žádný krok k tomu, aby doc. Vopřada odešel z fakulty. Poděkoval novému vedení fakulty,
děkanovi a nově jmenovaným, akademickému senátu fakulty a celému pedagogickému sboru za
práci, kterou odevzdává. Popřál všem Boží požehnání, hodně úcty a vzájemné tolerance.
Doc. Vopřada informoval, že volbu děkana 20. října uznal a tak, jak v předvolební debatě
avizoval, potom rezignoval na funkci proděkana pro vědu. Dodal, že neměl sebemenší zájem na
jakékoliv eskalaci dané situace. A děkanská volba, kde mezi sebou soutěží jednotliví kandidáti a
jejich příznivci, je zcela legitimní. Kandidatura na děkana není projevem nedůvěry nebo
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neloajality vůči komukoliv jinému. Dodal, že má zájem zůstat na fakultě, má zájem na ní
spolupracovat se všemi.
Sen. Vlnas vyzval přítomné senátorky a senátory k hlasování. Předseda volební komise seznámil
přítomné s výsledky hlasování, bylo odevzdáno jedenáct platných hlasovacích lístků, z toho
deset členů AS KTF UK vyjádřilo souhlas se jmenováním uvedených proděkanů. A jedenáct,
vyjádřilo souhlas se jmenováním vedoucích kateder. Dominik kardinál Duka se rozloučil a
odešel i s doprovodem v 16:01.

Schválená usnesení a výsledky hlasování:
1. Vyjádření AS KTF UK k záměru jmenování proděkanů KTF UK (tajné hlasování):

doc. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L. – získal 10 hlasů,
PhDr. Markéta Jarošová, Ph.D. – získala 10 hlasů,
doc. Mgr. Jakub Jinek, D.Phil. – získal 10 hlasů,
Mgr. Klára Kudlová, Ph.D. – získala 10 hlasů.

2. Vyjádření AS KTF UK k záměru jmenování vedoucích kateder KTF UK (tajné
hlasování): PhDr. Radek Tichý, Ph.D. et S.L.D. – získal 11 hlasů,
prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. – získal 11 hlasů.

Principy spolupráce AS KTF UK a kolegia děkana KTF UK

Sen. Vlnas informoval, že návrh dokumentu byl již AS KTF předložen a on jej považuje za
zcela standardní. Děkan informoval, že tento dokument vznikl se záměrem formulovat některé
teze, které se týkají procesních principů, o které by se opíralo řízení fakulty tak, aby reagoval na
věcné potřeby fakulty a také na podněty a kritiky, které zaznívaly v předvolebních diskusích.
Zmínil, že v tomto dokumentu je pasáž, která je věnovaná spolupráci s AS KTF, toto však nemá
nahradit stávající předpisy. V textu jsou čtyři klíčové prvky. Novum je, že informace by byly
předkládány zejména v písemné podobě, jako součást podkladových materiálů pro činnost
senátu tak, aby vystoupení děkana a kolegia děkana bylo kratší a mělo ráz odpovědí na podněty,
zejména na interpelace, které by přicházely s určitým předstihem. Cílem této věci je, aby se
zapojilo celé kolegium děkana, například i osoby, které se zasedání nezúčastní, a aby vystoupení
bylo kratší. Druhá propozice se týká podnětů, které nejsou přímo na programu zasedání. Tyto
podněty by kolegium děkana dostávalo s předstihem, aby se mohlo patřičným způsobem
připravit na dotazy. Třetí propozice je účast na zasedání, vždy je přítomen děkan, ale ne vždy
nutně celé kolegium děkana, pokud jeho členové nebudou interpelováni předem. Čtvrtá
propozice je, že předseda AS KTF se účastní zasedání kolegia děkana.
Sen. Vlnas poděkoval a otevřel rozpravu k tomuto bodu. Sen. Bartoň požádal proděkany, zdali
by se mohli snažit účastnit se pokud možno každého zasedání.
Sen. Štauberová vznesla námitku, že čas, kdy obdrží podkladové materiály a čas, kdy má
vznášet dotaz na kolegium děkana (tedy týden před zasedáním AS), jsou totožné, a tedy je to
těžko proveditelné. Děkan Novotný odpověděl, že je to míněno jinak, a sice jde o interpelace ve
věcech, které senátory a senátorky zajímají dlouhodoběji a nejsou bezprostřední reakcí na vývoj
událostí, který poté přibližuje podkladový materiál.
Sen. Vlnas oznámil, že tyto principy chápe jako teprve nyní sepsané, ale fakticky již dlouho
užívané.
Proděkanka dr. Jarošová dodala, že děkan Novotný se pouze snažil zkrátit délku vystoupení v
senátu. Sen. Falátková apelovala na proděkany, aby na zasedání docházeli, protože ne vždy bude
čas jim předkládat dotazy dopředu. Doc. Vopřada prohlásil, že by bylo dobré v dokumentu
zachovat možnost, že členové kolegia děkana mohou být interpelováni i během zasedání AS a
nejen předem. Sen. Vlnas požádal členy AS KTF, aby zohlednili podněty, které zazněly a aby
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mu je následně zaslali. Sen. Vlnas informoval, že tyto podněty od senátorek a senátorů nebere
na lehkou váhu, a bude je tedy na zasedání kolegia děkana prosazovat.

Různé

Sen. Vlnas vyzval sen. Falátkovou, aby promluvila o podnětu, který je třeba projednat. Sen.
Falátková informovala, že se jedná o web senátu, který by byl v rámci univerzitních stránek.
Jednalo by se o „mikrozprávy“, které by informovaly o dění v AS KTF kolegy a studenty, kteří
se nemohou účastnit zasedání. Dodala, že podklady rozešle. Dále sen. Vlnas promluvil o
podnětu sen. Štauberové, a to o změně jednacího řádu, o připuštění distančního, resp. hybridního
připojení na zasedání AS KTF, včetně distančního, resp. hybridního hlasování. Sen. Štauberová
informovala, že na tom ve spolupráci s dr. Jakubem Křížem pracují. Sen. Vlnas navrhl možnost
uchovávání zvukových záznamů ze zasedání AS KTF. Dodal, že v tomto případě by se musel
změnit jednací řád. Sen. Falátková tento podnět podpořila a oznámila, že by zvukový záznam
mohl AS KTF pomoci. Sen. Ottová se otázala sen. Falátkové, jak by toto mohlo pomoci AS
KTF. Sen. Falátková odpověděla, že zájemci o dění na KTF by se nemuseli ptát zúčastněných,
jak zasedání probíhalo, pouze by si poslechli zvukový záznam. Dodala, že na FF UK to takto
probíhá. Sen. Ottová se otázala, zdali je to kvůli nízké důvěře v senát. Sen. Falátková toto
potvrdila. Sen. Vlnas, se otázal, zda je toto myšleno vážně. Sen. Falátková dodala, že osoba,
která se zajímá o dění v senátu a následně se ptá na průběh zasedání, může dostat informace již
zkreslené. Pokud by byl veřejně dostupný záznam, nemohou informace putovat ve zkreslené
podobě. Sen. Ottová odvětila, že pro tyto potřeby vznikají usnesení a zápisy ze zasedání AS
KTF. A otázala se, zda zápisy a usnesení nejsou důvěryhodné. Sen. Falátková odpověděla, že
pouze chtěla předejít podobné situaci, která nedávno nastala v médiích. Dr. Jakub Kříž dodal
k hybridnímu zasedání AS KTF, že je zcela klíčové, aby bylo stanoveno, co je spouštěčem této
formy. Informoval o účasti a souhlasu s nahráváním, v tomto případě bude muset být použit jiný
právní titul pro to být nahráván. Může se stát, že osoba, která souhlas udělí, může později tento
souhlas odvolat, poté by tato osoba musela být ze záznamu odstraněna. Doc. Bouma připojil své
poznámky a doporučoval, aby hybridní forma zasedání byla brána jako opravdu nouzová. Sen.
Svoboda dodal, že mu přijde zbytečné pořizovat zvukový záznam. Kol. Jirsa řekl, že by možnost
zvukového záznamu ocenil. Sen. Vlnas informoval, že tento podnět nechá ještě pootevřený a
otevřel rozpravu k prohlášení předsednictva AS KTF z 24.1.2022.
Sen. Falátková podotkla, že senát mohl být informován před vydáním prohlášení předsednictva
senátu a dodala, že si prohlášení všimla zcela náhodně a email neobdržela. Sen. Ottová
informovala, že všichni členové AS KTF obdrželi email 24. 1. 2022. Sen. Čepelák informoval o
špatném fungování emailu v této době. Sen. Vlnas ujistil sen. Falátkovou, že to nebyl záměr, aby
daný email neobdržela. Sen. Štauberová prohlásila, že pokud předsednictvo AS KTF vydává
prohlášení, které ještě bylo následně rozesláno na rektorát, AS UK a ostatní teologické fakulty v
ČR, a zbytek senátorů a senátorek o tom není informován a dozvídá se o něm odjinud, považuje
toto za velice nešťastné. Sen. Vlnas se ujistil, že sen. Štauberová má námitky pouze k formě
nikoliv k obsahu, sen.Štauberová odpověděla, že obsah je ještě na jinou diskusi. Sen. Kubík
oznámil, že prohlášení chápe tak, že předsednictvo AS KTF shrnulo běh věcí, nijak to
neinterpretovalo, pouze reagovalo na dění v médiích. Sen. Bartoň odpověděl na dotaz, proč
prohlášení nebylo předem prokonzultováno, že to nebylo nutné. Sen. Falátková prohlásila, že
toto odporuje demokratickému principu a že by bylo dobré, kdyby AS KTF byl informován.
Sen. Bartoň odpověděl, že senátoři informováni byli. Sen. Štauberová upřesnila, že prohlášení
bylo zveřejněno na webu 24.1. kolem poledne a informace e-mailem přišla až přibližně ve 22h a
že během odpoledne se na to místopředsedy sen. Čepeláka dotazovala. Sen. Ottová podpořila
tvrzení sen. Kubíka a dodala, že předsednictvo je tu právě pro takovéto situace. Sen. Vlnas
oznámil, že okolnosti prohlášení byly mimořádné, vyžadovaly rychlou a přiměřenou reakci a že
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je velmi nepravděpodobné, že by se předsednictvo AS KTF muselo uchýlit k něčemu
podobnému ve zbytku funkčního období.
Kol. Mohelník vznesl připomínku, že nefunguje emailová adresa pro vznesení podnětu do AS.
A dodal k obsahu prohlášení předsednictva AS KTF, že ho zaujala pasáž, kde se předsednictvo
vyjadřuje k fungování kolegia děkana za uplynulé dva roky a má nějaké hodnotící a zobecňující
formulace. Přičemž, kromě sen. Vlnase, ani jeden ze zbývajících autorů se neúčastnil zasedání
kolegia děkana. Vznesl dotaz, kde předsednictvo AS čerpalo tyto informace. Sen. Vlnas
informoval, že se jedná o zobecňující konstatování a zdůraznil, že prohlášení AS KTF je
postaveno na faktech, nikoliv na hodnoceních a dojmech a v tomto případě se nejednalo o
hodnocení, které by zaujímalo stanovisko na jedné či druhé straně. Sen. Vlnas se otázal, zda se
kol. Mohelník domnívá, že toto prohlášení neodpovídá skutečnosti. Kol. Mohelník odpověděl,
že prohlášení odpovídá skutečnosti.

Sen. Bartoň připomněl bod z minulého zasedání, působení sekty Sinčchondži, a dodal, že se
tématu dále věnuje. Na případném setkání by mohl vystoupit někdo, kdo se se sektou dostal do
bližšího kontaktu. Sen. Vlnas oznámil, že tento bod zařadí na další zasedání AS KTF UK a
požádal o případné materiály k formulaci tohoto bodu.

Kol. Vopřada požádal o zasílání podnětů pro celé rozšířené kolegium děkana, případně i
osobám, o kterých je v podkladech řeč. Děkan Novotný dodal, že dle předpisu mají vedoucí
kateder tyto podklady dostat, ale v daných případech mohlo jít o technické nedostatky. Sen.
Vlnas vyzval ke stanovení termínů nadcházejících zasedání AS KTF, a to poslední středy
v měsíci (s výjimkou června).

Schválené usnesení:
AS KTF stanovil následující termíny řádných zasedání senátu: 30. 3., 27. 4., 25. 5., 15. 6.

Ukončení

Prof. Vlnas ukončil zasedání v 17:15 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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